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Sammanfattning 

Vi lever i ett alltmer datoriserat samhälle där information och funktionella 
informationssystem är av största vikt. Detta gör att det är en stor efterfrågan på 
systemutvecklare och vår nyfikenhet i frågan har väckts genom att vi kände att vår 
utbildning inte passade in i den yrkesprofil som efterfrågas. Vi hade en känsla av att 
det finns olika synsätt på systemutveckling och därför gjorde vi denna undersökning. 
I uppsatsen har vi undersökt samtliga kandidatutbildningar som utbildar inom 
systemutveckling samt gjort en fördjupning inom informatikområdet för att se vad 
det är man utbildar inom. Vi har funnit att det finns två olika synsätt där ett är 
tekniskt inriktat och ett är mer verksamhetsorienterat. Vi fann även att man inom 
informatiken fortfarande utbildar inom klassisk systemutveckling. För att finna vilka 
högskolor som utbildar inom systemutveckling har vi sökt på högskolornas hemsidor 
och på VHS sida www.studera.nu. Som forskningsmetod har vi använt grounded 
theory som genom sin struktur har hjälpt oss att koda ett stort datamaterial.  
 
Nyckelord:  
grounded theory, grundad teori, högskoleutbildningar, informatik, kartläggning, 
kandidatutbildning, systemdesign, systemutveckling, systemutvecklare, 
systemvetenskap, verksamhetsorienterad systemutveckling 
 
 

Abstract 

We’re living in a computerized society where information and information system has 
a central part and that leads to that the demand of system developers are increasing. 
We got a feeling that our education does not correspond to the markets demand and 
that woke our curiosity. We got a feeling that there are different views in what system 
development is and that is why we wanted to do this research. In this essay we have 
done a research on all the educations that teach within system development and give 
a bachelors degree. We have analyzed the educations within informatics deeper to see 
in what direction they educate and what they educate on. We found that there are two 
directions, one that is more technical and one that is more business orientated. We 
found that within the informatics courses, they still teach classic system development. 
To find all the universities that educate in system development, we did a search on 
VHS and all the schools websites. We used grounded theory as research method and 
that have helped us through its structure of coding a lot of data material. 
 
Keywords: 
grounded theory, university education, informatics, bachelor of science, information 
system, system design, system development, system developer, business oriented 
system development 
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Oavsett om du tror att du kan, eller om du tror att du inte kan, har du helt rätt 
Henry Ford 

 

Förord 

De här veckorna har inneburit en krävande tid och samtidigt varit en givande och 
intressant resa. Det har varit mycket intressant att se hur mönster och en teori växte 
fram i utbildningarna när vi analyserade datamaterialet. Vi har i och med detta arbete 
fått en bra erfarenhet som vi kommer att ha stor nytta av i framtiden.  
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vårt arbete. Vi vill även ge ett tack till alla de studievägledare och programansvariga 
som har hjälpt oss i vår kartläggning av utbildningsutbudet, utan era svar hade vi inte 
kunnat genomföra vår undersökning. 
  
Sist vill även tacka våra underbara familjer som har stöttat oss under denna tid. Tack 
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Framsteg är omöjligt utan förändring; 
och de som inte kan förändra sina tankar och åsikter kan inte ändra någonting 

George Bernard Shaw 
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1. Inledning 

Det finns många utbildningar inom systemutveckling och med denna rapport vill vi 
kartlägga det utbildningsutbud som erbjuds. Vi vill visa hur brett området 
systemutveckling är och hur olika man ser på begreppet inom olika utbildningar. 
Datalogin har en mer eller mindre gemensam syn på området medan informatiken 
står för en annan och perspektiven skiftar från en rent teknologisk inriktning till en 
mer verksamhetsinriktad syn. Vi vill med vår rapport visa på det breda utbudet och 
göra en djupare analys på systemutvecklingsutbildningarna inom informatik, där vi 
gör en jämförelse mellan inriktning på kursutbud för systemutveckling.  
 
Vi förväntar oss ett resultat som dels visar det totala utbildningsutbudet samt en 
fördjupad analys kring frågeställningen på vilken inriktning som kurserna för 
systemutveckling har. Vad är utbildningen inriktad på?  
 
Rapportens disposition  
Denna rapport är indelad i 7 olika kapitel och vi redogör i korthet för dess innehåll. 
Kapitel 1 är inledningen samt ger bakgrund till problemet och i kapitel 2 ges en 
teoretisk bakgrund. Kapitel 3 beskriver forskningsmetoden och i kapitel 4 ges dels en 
beskrivning av forskningsarbetet då vi beskriver vårt tillvägagångssätt och hur vi har 
arbetat med forskningsmetoden i denna undersökning och dels redovisas det resultat 
som vi funnit i vår kartläggning. Därefter ges analyser av datamaterialet i kapitel 5. I 
kapitel 6 har vi diskussioner kring vårt resultat för att i kapitel 7 komma fram till en 
slutsats kring den frågeställning som vi hade.  
 
Med dessa inledande ord önskar vi dig som läsare en trevlig läsning!  

1.1. Bakgrund 
Vi har noterat den stora efterfrågan på systemutvecklare som finns just nu på 
arbetsmarknaden och vi undrar vad det är som man efterfrågar. Vi har i vår 
utbildning gått en del kurser i systemutveckling och vi har funderat på om vi har fått 
de kurser som vi behöver för att möta arbetsmarknadens krav? Är vi redo för den 
arbetsmarknad som väntar? Är vi den systemutvecklare som efterfrågas?  
 
Vi bedömer det som om det finns olika teorier för vad systemutveckling innebär och 
vår nyfikenhet i frågan väcktes än mer då vi i vår förundersökning kunde urskilja 
olika typer av systemutvecklare. Vår känsla är att det tycks finnas de som menar att 
en systemutvecklare är en konstruktör av mjukvara medan andra menar att en 
systemutvecklare är med och designar och utvecklar själva informationssystemet. Vi 
har reagerat på själva benämningen systemutveckling som tycks betyda olika för 
universitet, högskolor, vetenskapligt ämne och för arbetsmarknaden.  
 
Har systemutveckling olika betydelse för olika ämneskategorier och universitet och 
högskolor? Finns det olika skolor som har olika filosofier? Vi kommer att göra en 
fördjupning inom informatikområdet och vi undrar vad är det man utbildar inom när 
man utbildar i systemutveckling? 



 Kartläggning av systemutvecklingsutbildningar  
 Annika Nåfors och Maria Johnsson 

2 

1.2. Problemformulering 
Vårt tema i denna rapport är systemutveckling och vi vill med rapporten kartlägga 
utbildningarna samt göra en fördjupning inom informatikområdet.  
 
Utifrån vårt tema skapas vår frågeställning: 

- Kartläggning av systemutvecklingsutbildningar med en tyngdpunkt inom 
informatiken där en jämförelse görs. Vad är det man utbildar inom? 

 
För att kunna få svar på frågeställningen kommer vi att ställa oss ett antal 
underfrågor som kommer att leda oss fram till svaret på vår huvudfråga:   

• Hur ser utbildningen ut för systemutveckling?  
• Finns det olika former av systemutveckling?  

 
Vi har i vår undersökning kommit fram till problemformuleringen på ett induktivt 
sätt. Vi har inriktat oss på att enbart titta på problemet som har preciserats, istället 
för att på ett deduktivt sätt läsa in oss på området (Holme & Solvang, 1997). 

1.3. Syfte och mål 
Vårt syfte med den här rapporten är att belysa hur högskolor och universitet ser på 
systemutveckling som ämne och att göra en fördjupning i informatikutbildningens 
utbud av kurser i ämnet systemutveckling. Genom vår kartläggning av utbildningarna 
får vi en översikt av det utbildningsutbud som erbjuds i Sverige och dess inriktningar. 
Vi kommer inom informatikområdet att studera samtliga kurser och ta fram de 
kurser som ges inom systemutveckling. Vi kommer att göra en jämförelse på 
lärandemål och utbildningsinriktning för att se vad kurserna fokuserar på. Vårt syfte 
är att studera kursplanerna och jämföra dess målsättning och kursmål för att på så 
sätt kunna avgöra kursernas inriktning samt vad de utbildar inom.  
 
Vårt mål med arbetet är dels att kartlägga samtliga utbildningar som ger kompetens 
inom systemutveckling och dels att göra en fördjupad studie på kursinnehållet för 
kurser inom systemutveckling och kunna göra en jämförelse kring vad de utbildar 
inom.  

1.4. Avgränsning 
Vår undersökning kommer att visa samtliga högskoleutbildningar som undervisar i 
ämnet systemutveckling och är en tre årig utbildning (180 hp). Vi kommer att 
redovisa samtliga utbildningar som vi funnit, och vi gör en fördjupning av 
utbildningarna inom informatikområdet. De andra utbildningar som vi finner 
kommer att redovisas samt kategoriseras och analyseras översiktligt.  
 
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka samtliga utbildningar som ges inom 
ämnet informatiken med inriktning på systemutveckling och därför avgränsar vi oss 
genom att inte göra samma fördjupning på samtliga kurser som ges i ämnet.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt består av tre delar där läsaren först får en inblick i regelverket för 
högskoleutbildningarna, den andra delen beskriver relevanta begrepp som behöver 
klargöras och den sista delen av teorin beskriver systemutveckling så som vi har fått 
lära oss under vår utbildning. 

2.1. Högskoleutbildningar i Sverige 
I Sverige finns det 61 st högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare 
som ger akademisk utbildning och universitetens och högskolornas huvudsakliga 
uppgift är att bedriva utbildning och samverka med samhället (Högskoleverket, 
2008).  
 
Sedan januari 2007 finns det tre olika utbildningsnivåer och tanken med denna är att 
anpassa den högre utbildningen till arbetet i Bolognaprocessen. De olika nivåerna är: 

• Grundnivå 
• Avancerad nivå 
• Forskarnivå 

 
Högskoleverket har en databas över examensbenämningar, där finns information om 
vilka skolor som har rätt till olika examen samt hur de översätts till engelska 1. Detta 
har varit till stor hjälp för oss då en del av skolorna redovisar examina på engelska.   
 
I samband med förändringarna i utbildningsstrukturen i jan-2007 infördes också ett 
nytt poängsystem och den nya poängen heter högskolepoäng (hp). Ett års 
heltidsstudier (4o veckor) omfattar 60 hp. Det finns två generella examina på 
grundnivå, högskoleexamen (120 hp) och kandidatexamen (180 hp). 
 
Alla program inom högskolan har utbildningsplaner som beskriver utbildningens mål 
och huvudsakliga upplägg. Det anges vad studenten ska förvärva kunskaper och 
färdigheter i samt vad den studerande ska erhålla förståelse för. Utbildningsplanen 
beskriver utbildningens huvudsakliga upplägg samt beskriver programmets innehåll 
och kurser mm. Alla kurser inom högskolan har kursplaner och mål som studenten 
ska uppnå för att få godkänt och det är arbetsinsatsen för att uppnå dessa som avgör 
hur många poäng en kurs har. Utbildningsplaner och kursplaner ger tillsammans en 
god översikt av utbildningen, dess innehåll och vad studenten ska uppfylla för att 
uppfylla kraven för examen och dessa ligger till grund för vår konceptuella analys. 

                                                   
 
1
 Länken för att söka i Högskoleverkets databas över examensrätter är tillgänglig via följande länk: 

http://www.hogskoleverket.se/densvenskahogskolan/utbildning/grundniva/examen/examensbenamningar.4.5b73

fe55111705b51fd80006098.html 
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2.2. Relevanta begrepp 
Innan vi går vidare till resultatet av vår undersökning behöver vi klargöra vissa 
begrepp som används: 
 
•••• Datalogi  
Är en vetenskap som studerar beräkningarnas utförande, företrädesvis i datorer. 
Benämningen används ibland synonymt med datavetenskap men också som en 
speciell benämning på ett matematiskt – logiskt grundat forskningsområde 
(Nordström, 2008). Den datalogiska aspekten på ett informationssystem fokuserar 
vanligtvis på den tekniska effektiviteten i både program och dator.  
 
•••• Datavetenskap  
Det vetenskapliga ämnet datavetenskap (engelsk benämning computer science) är 
mer teoretiskt och behandlar de grundläggande principerna, strukturerna för 
programvara i datorer, och man talar om tre olika forskningsansatser: 

- Datalogisk ansats, där man behandlar principer för att analysera dataprogram 
som matematiska objekt (dvs. som algoritmer). 

- Systemansats, där man behandlar designprinciper för olika typer av 
programvarusystem. 

- Tillämpnings – och modellerande ansats, söker första hand ge formella 
beskrivningar och modeller för tillämpningsområdet (Sandewall, 2008). 

 
•••• Högskoleingenjör 
Är en person som har en 3-årig utbildning inom ett tekniskt ämne. En 
högskoleingenjörsutbildning är generellt sett något smalare och mer praktiskt 
inriktad än den 5-åriga civilingenjörsutbildningen.  
 
•••• Informations – och kommunikationsteknik 
Förkortas vanligen med IKT och det är den del av IT som bygger på kommunikation 
mellan människor vars kontext är datorstödd utbildning.  
 
•••• Informationssystem  
Förkortas vanligen med IS och betecknar ett system av informationsmängder som är 
relaterade till varandra och som i sin uppgift ska stödja och utföra behandling av 
information i en verksamhet (Nationalencyklopedin, 2008). 
 
•••• Informationsteknik  
Förkortas vanligen med IT och det är en samlande benämning på den teknik som har 
med utveckling av datorer och Internet att göra (Henriksson, 2008).  
 
•••• Informationsteknologi 
Såväl informationsteknologi, informationsteknik och IT kan sägas vara 
samlingsbegrepp för de tekniska framsteg som gjorts och görs inom datateknik och 
telekommunikation.  
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•••• Informatik  
Ämnet informatik har flera namn, det kallas även för informationssystemsutveckling, 
data- och systemvetenskap och informatik med systemvetenskap. Ursprungligen 
hette ämnet ”informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens 
metodik” och det inrättades vid Kungl. tekniska högskolan 1965. Tidigare hade ämnet 
informationsbehandling, särskilt numerisk analys inrättats. Det är från den 
numeriska analysen som ämnet datalogi senare uppstod (Högskoleverket, 2004). 
Den första professuren i ämnet fick Börje Langefors 1967 och han skrev en omtalad 
bok Theoretical Analysis of Information Systems (1966). Denna fick mycket stor 
uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, och användes under många år 
som lärobok vid universitet och högskolor. När det gäller ämnets definition och 
omfattning väljer vi att citera Börje Langefors (citerad i Högskoleverket, 2004): 
 

”Redan från början upplevde vi att programmeringen inte kan ha den dominerade 
betydelse vid ADB-systemutveckling som man tidigare tenderade att anse. Flera 
problem av vetenskaplig och teknisk karaktär finns i de aktiviteter som föregår 
programmering. Programmen borde konstrueras och konstruktionsberäkningar 
utföras före kodningen, och metoder för detta borde utvecklas och utläras 
(Langefors, 1979, s85). 

 
Det blev tämligen snabbt erkänt att en datakonstruktion behöver föregås av en 
informationsanalys och att analysen i sin tur behöver föregås av en studie av det 
framtida systemet. Det var dessa överväganden som ledde till synen av 
informationssystemkonstruktion som omfattar två aspekter, en infologisk (som 
fokuserar på mänskliga behov dess samverkan med datorer) och en datalogisk (som 
fokuserar på den tekniska effektiviteten i program och datorer) (Högskoleverket, 
2004). 
 
Informatik är ett samhällsvetenskapligt ämne som är inriktat på att studera 
användningen av informationsteknik och hur man bör utforma tekniken för att 
tillämpa den på ett ändamålsenligt sätt. Grundfrågan skulle kunna vara hur vi kan 
dra nytta av IT på bästa sätt (Nilsson, 2008).  
 
Informatiken har sedan Internet slog igenom genomgått en förändring och idag är 
det vanligt att man talar om tjänsteorienterad arkitektur och hur själva 
verksamhetsprocesserna sträcker sig genom flera olika företag vilket (Porter, 1998). 
Castells (1998) generaliserar detta till ett nätverkssamhälle och då företagen ingår i 
flera olika verksamhetsprocesser hänger de samman som i ett nätverk. I och med 
detta ställs helt andra krav på informationssystemen idag som innebär att man måste 
snabbt, säkert och billigt kunna flytta information mellan system med bibehållen 
mening. För att detta ska vara möjligt används webbtjänster och SOA (Service 
Oriented Architecture) eller som vi säger på svenska tjänsteorienterad arkitektur 2. 
 
•••• Informationsarkitektur 
Själva ordet informationsarkitektur är ett sammanfattande namn på arbetet på en 
webbsida eller ett tillämpningsprograms gränssnitt. En informationsarkitekt är en 
person som arbetar med att strukturera och organisera information i digitala 
gränssnitt.  
 

                                                   
 
2
 Flensburg P, personlig kommunikation, 2 juni 2008 
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•••• Medieteknik 
Medieteknik är ett ämnesområde om alla de tekniker som krävs för att publicera, 
distribuera och producera olika typer av medier. Det är ett tekniskt ämne som ofta 
förekommer i ingenjörsutbildningar. 
 
•••• Programvaruteknik 
Ämnet programvaruteknik handlar om området programmering, hela vägen från 
konstruktion av programspråk till hur program analyseras, översätts och till slut 
exekveras på en dator. Engelsk benämning är software engineering.  
 
•••• Systemvetenskap 
Systemvetenskap är ett något dubbeltydligt begrepp som används både för generell 
systemteori, som är en självständig vetenskap och för ett utbildningsprogram med 
informatik och ekonomi som huvudingredienser. Första gången man pratar om 
generell systemteori är redan så tidigt som efter andra världskriget. Det finns många 
olika grenar av generell systemteori men väldigt få av dem har att göra med datorer. 
När så ADB uppkom 1966 användes ordersystem i dessa sammanhang och den första 
utbildningen, Systemvetenskapligt program kom 1975 och då läste man ADB och 
företagsekonomi. Både system- och datavetenskap är inriktat på att skapa bra system, 
men det finns en del skillnader. Datavetaren ser systemet som en sammankopplad 
enhet, ett nätverk av hopkopplade datorer eller datorkomponenter och kallar studiet 
av detta för systemvetenskap. När informatik talar om systemvetenskap handlar det 
inte enbart om själva utvecklingen av ett informationssystem utan också om 
verksamhetsutveckling och att skapa bra och användbara system 3. En systemvetare 
som vi ser det är en person som har läst informatik och företagsekonomi.  
  
•••• Systemutveckling och systemutvecklare 
För att man ska kunna förstå vad systemutveckling är behöver man definiera vad ett 
system är. Ett system kan beskrivas som en samling sammanhängande delar som 
tillsammans arbetar för att nå vissa mål. Systemutveckling är en aktivitet i vilken 
man systematiskt utreder förutsättningarna för att i ett informationssystem utföra 
aktiviteter som systemet praktiskt ska utföra. Det var Börje Langefors som myntade 
begreppet systemutveckling och han sa att det är en beteckning på en process där 
man räknar ut hur man ska använda datorer och information på bästa sätt i ett 
informationssystem (Langefors, 1966).  
 
Utvecklingen av ett system kan beskrivas som en process som sker i olika faser och 
som kräver samarbete av flera personer (Sommerville, 1996). Det finns olika 
tolkningar på hur man arbetar med systemutveckling och den traditionella 
tolkningen bygger på att man bygger ett helt nytt informationssystem till en kunds 
verksamhet. Arbetet med systemutveckling sker i olika faser och utvecklingen av 
systemet kan beskrivas som en process som kräver samarbete med flera personer. 
Den traditionella modellen för systemutveckling kallas för vattenfallsmetoden och 
den innebär att man arbetar med systemutvecklingen i olika faser enligt följande 
modell; analys, systemdesign, systemkonstruktion, införande, efterstudie och drift.  
 
 

                                                   
 
3
 P. Flensburg, personlig kommunikation, 12 maj, 2008 
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Flensburg (1999) har kommit fram till en häpnadsväckande slutsats och det är att 
systemutveckling i traditionell mening är obsolet, dvs. helt föråldrad och i princip 
omöjlig i dagsläget. Detta baseras på att det sätt man undervisar systemutveckling på 
aldrig mer kommer att inträffa. Flensburg beskriver vidare olika generationers 
datasystem och hur snabb återbetalning de gav. Då varje generation av system som 
utvecklas blir allt dyrare och transaktionerna som ska behandlas blir allt svårare finns 
tills slut ingen återbetalning på investeringen kvar (ROI) (Ibid.).  
 

 
Figur 2.1 Bilden är baserad på (Flensburg, 1999, sid. 16) 
 
Figuren visar hur vinstmöjligheterna minskar för varje generation av 
systemutveckling medan kostnaderna ökar. Det är med dessa funderingar som vi har 
startat vår undersökning om systemutveckling utbildningar med tyngdpunkt på 
informatik. 

2.3. Systemutveckling som vi har fått lära oss 
Vi har i vår utbildning fått lära oss att systemutveckling vanligtvis innebär arbetet 
med att utveckla ett datorstöd för informationshanteringen inom en verksamhet, så 
som den bedrivs av inom ett företag. I ett informationssystem är människan den 
viktigaste komponenten och ett datasystem utvecklas i samarbete med de människor 
som ska använda det, därför omfattar systemutveckling mycket mer än enbart den 
tekniska konstruktionen av systemet (Wiktorin, 2003). 
 
Vår tids första dator, Eniac stod klar 1946 och den första tidens datorer var 
mekaniskt byggda för att hantera enkla aritmetiska operationer. Börje Langefors var 
den som introducerade informationsbehandling ADB (administrativ databehandling) 
som i detta skede handlade det om att datorisera enkla rutiner (Langefors, 1966). De 
första datorsystemen för informationshantering utvecklades för ADB, men idag 
handlar om att finna rätt teknisk lösning på ett informationsbehov mer än att till 
varje pris datorisera och effektivisera rutiner (Wiktorin, 2003).  
 
Utvecklingen av ett informationssystem behöver ses i ett större sammanhang och en 
frågeställning som man ställs inför är, vad det är man vill uppnå med det nya 
systemet. Även om valet av teknisk lösning är viktig har den i denna inledande fas en 
mindre betydelse, då ett systemutvecklingsprojekt startar med ett planeringsarbete 
som kallas för systemering och det är nu man sätter riktlinjerna för hur det framtida 
systemet ska se ut (Andersen, 1994).  
 

 
Stapeln 

representerar 
maximal 

rationalisering 

 
Så här mycket 
kan man nå 
med manuella 

metoder 

Manuellt 

 
Det här tjänar 
man med 
första 

generationens 
datasystem. De 
betalar sig på 
nästan nolltid 

1:a generationen 

 
Nästa 

generation ger 
inte alls lika 
mycket 
tillbaka. 
Dessutom 

kostar det mer 
för det är 

besvärligare 
transaktioner 

2:a generationen 

 Tredje 
generationen 
är ännu värre! 
Den kommer 

aldrig 
någonsin att 
betala sig! 

3:e generationen 
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Dahlbom och Mathiassen (1993) menar att syftet med ett systemutvecklingsprojekt 
är att antingen stödja eller ersätta en människans uppgifter och en av 
systemutvecklingens grundläggande uppgifter är att bemästra den komplexitet som 
råder mellan helheten och dess delar i olika slags system. De lyfter fram två olika 
aspekter på systemutveckling som kallas för hårt respektive mjukt systemtänkande: 
 

A hard system is a hierarchically organized set of elements. Elements on a given level 
are composed of elements belonging to the level below (Dahlbom & Mathiassen, 1993, 
s 48). 

 
Det hårda systemtänkandet bygger på tankegångar på att ett system ska fungera som 
en maskin som är utformad på ett ingenjörsmässigt sätt. De flesta traditionella 
metoderna för att utveckla datorbaserade system bygger på ett hårt systemtänkande, 
och med vattenfallsmetodologin som utgångspunkt (Dahlbom & Mathiassen, 1993).  
 
Soft System Thinking (SST), eller som vi säger på svenska mjukt systemtänkande 
växte fram ur missnöjet som började riktas mot det hårda systemtänkandet 
(Checkland och Scholes, 1999). Peter Checkland är den som under många år har 
utvecklat metoden SSM (Soft System Methodology) tillsammans med sina kollegor på 
Lancaster Universitet (Ibid.).  
 
Både hårt och mjukt systemtänkande är två väletablerade begrepp inom både världen 
som helhet såväl som inom systemutvecklingen. Det har förekommit många heta 
debatter genom åren i vår intellektuella historia kring detta, om vad som är bra 
respektive mindre bra med de båda synsätten. Vi kan än idag se dessa två synsätten 
när vi pratar om systemutvecklare, vilket är något som vi kommer att skriva mer om i 
vår utredning kring utbildningarnas sätt att se på systemutvecklare.  
 
Under 1990-talet får vi mer och mer datorkraft tillgänglig på arbetsplatsen och både 
automatisering och effektivisering har drivits långt. Förvaltning och vidareutveckling 
av de befintliga systemen är både kostsamt och resurskrävande. Idéer om att skrota 
de gamla systemen och ersätta dem med nya och mer flexibla system föds och 
amerikanen Mike Hammer banar väg för en ny inriktning inom systemutveckling och 
IT-användning med tonvikt på verksamhetsutveckling. Verksamheten beskrivs i 
processer vilket ger en tydlig koppling mellan verksamhetens mål och dess innehåll. 
Med hjälp av processerna kan man peka ut vilka delar av verksamheten där 
förbättringar kan vara särskilt effektfulla (Wiktorin, 2003).  
  
Det vi idag skapar är digitala artefakter som har sitt ursprung i IT och som domineras 
av företag som utvecklar mjuk– och hårdvara till systemen. Utvecklingen av 
artefakterna kan ske inom ett antal olika akademiska områden vilket man kan se om 
man som vi studerar vad för utbildningar som erbjuds. Den traditionella 
kunskapskärnan är de akademiska områdena informatik och systemutveckling, 
software engineering (programvaruteknik) och datavetenskap (Löwgren & 
Stolterman, 2004).  
 
En metod förutsätter ett arbetssätt eller en grundläggande modell som de som 
arbetar med systemutvecklingen använder och man arbetar med olika faser (steg). 
Inom systemutvecklingen finns det ett flertal olika modeller varav den traditionella 
systemutvecklingen bygger på att ett nytt informationssystem skapas från grunden 
och här används den klassiska vattenfallsmetoden där utvecklingen sker i olika faser 
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där man först slutför en fas innan man börjar på nästa. Med metoden finns ingen 
möjlighet till att iterera till föregående fas. Den iterativa metoden kan ses som en 
vidareutveckling av vattenfallsmetoden där man hela tiden kan gå tillbaka och 
revidera i systemet. Det är ofta man upptäcker fel på vägen och genom att man har 
möjligheten till att iterera kan man hela tiden vidareutveckla och förfina systemet. 
Det finns även en inkrementell metod som innebär att man levererar systemet i olika 
delar. Utvecklingen sker iterativt genom analys, design, evaluering och återförening. 
Detta är en mer förfinad variant av vattenfallsmetoden där man driftsätter systemet i 
en tidig fas, i s.k. prototyper. Man tar med sig kunskaperna från föregående fas in i 
nästa fas och vidareutvecklar därifrån (Ibid.).  
 
Metoderna bygger på en traditionell systemutveckling som innebär att man bygger 
ett system från grunden uppdelat i olika faser och vi ställer oss frågan om det är så 
man bygger system idag. I dagsläget är det vanligare att man ändrar, tar bort och 
lägger till funktioner i ett befintligt system och grundfrågan i vår undersökning är att 
finna vilken typ av systemutveckling som man utbildar inom i dagsläget.  

2.4. Skandinaviska modellen 
Den skandinaviska modellen är ett uttryck som nämns av bl.a. Ehn (1988) och som 
handlar om principerna för deltagande design. Det handlar om ett helt nytt sätt att 
arbeta när man designar system som aktualiserades under det s.k. Utopia projektet, 
ett projekt inom grafikerbranschen, där man arbetade med en ny modell för 
systemutveckling som kallas för den skandinaviska modellen. Modellen byggde på 
användarmedverkan och att man tillsammans med forskare och designers skapade 
datorartefakter som var menade att möta nya tekniska krav. Arbetet innebar även ny 
forskning kring områden som människa dator interaktion. Incitamentet för 
forskningen var den vidgade syn som man fick med arbetet med prototyper, att man 
designade parallellt med arbetet och det verktygsperspektiv som fanns (Ehn, 1988).  
 
Dahlbom (2002) beskriver att modellen bygger mycket på användarmedverkan och 
att det nära samarbetet mellan arbetare, forskare och designers har betytt mycket för 
den fortsatta utvecklingen av informationssystem. Modellen innebar att fokuseringen 
gick från tekniken till själva användandet och denna syn lever fortfarande kvar.  

2.5. Utveckling av nya informationssystem 
Dahlbom (2002) beskriver en förskjutning av användandet av informationssystem till 
användandet av tjänster och mot en mer applikationsinriktad design. I dagsläget har 
vi allt högre krav på tekniken och dess digitala tjänster som vi vill kunna nå överallt 
och när vi har behov av dem. Dessa önskemål har gjort att vi numera ser en 
utveckling av e-tjänster inom informationssystem.  
  
Inom området e-Goverment har de offentliga systemen en stor inriktning på att 
skapa bra tjänster för medborgarnas nytta, baserad på de krav som finns från både 
medborgare, näringsliv och politiker (Ibid.). Området e-Government omfattar 
områdena e-förvaltning, e-tjänster och e-demokrati och här sker en stor nyutveckling 
av informationssystem där förändringarna syftar till att integrera verksamhets- och 
teknikutveckling med medborgarna i centrum.  
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3. Forskningsmetod 

3.1. Litteraturstudie 
Vårt första steg i forskningsprocessen, efter att vi har klargjort problemformulering 
och dess syfte, mål och avgränsning är att börja fundera på hur vi ska kunna besvara 
frågeställningen, därför funderar vi på olika scenarier: 
  

� Finns det någon forskning gjord i området tidigare?  
� Om det finns något gjort tidigare, vilken teori har använts? 
� Kan vi använda oss av denna teori i undersökningen?  
� Är teorin gjord för att kunna användas för att hjälpa oss att analysera 

utbildningsutbudet inom systemutveckling?  
 
För att kunna besvara ovanstående frågor börjar vi med att göra en litteraturstudie 
och den centrala frågan nu är om det finns någon tidigare forskning som har gjorts 
inom området och om denna i sådant fall har en teori som vi kan använda oss av i 
denna undersökning.  
 
Vi startade med att undersöka ev. tidigare forskning på Högskoleverket. Vi använde 
oss av deras hemsida, www.hogskoleverket.se där vi använde sökord för att gå 
igenom samtliga publikationer som var skrivna i något av ämnena:  

- Informatik   
- Informationssystem 
- Informationsteknologi 
- Informationsutveckling 
- Datavetenskap 
- Systemutveckling 
- Systemvetenskap 

 
I vår litteraturstudie fann vi ett flertal granskningar som gjorts av Högskoleverket 
t.ex. ”Utvärdering av data – och systemvetenskap och informatik vid svenska 
universitet och högskolor” (Högskoleverket, 2005). Denna rapport har vi använt för 
att definiera de olika ämnena och dess syfte är att utvärdera utbildningsutbudet. Vår 
undersökning innebär att vi kartlägger utbildningsutbudet som erbjuds och någon 
sådan kartläggning fann vi inte på Högskoleverket. Efter våra sökningar gick vi 
igenom samtliga de utvärderingar som vi fick träff på och därefter kunde vi avgöra 
huruvida de kunde användas i vår studie eller inte.  
 
Vi arbetade vidare med vår sökning och vi sökte både på www.google.se och deras 
sida för skolarbete http://scholar.google.se. Vi sökte efter kartläggning av 
utbildningsutbud och efter systemutvecklingsutbildningar. Vi sökte även efter alla 
möjliga tänkbara varianter av systemutveckling och utbildningsutbud och vi fann 
ingen tidigare forskning i ämnet.  
 
Avslutningsvis gjorde vi även sökningar (samma sökord) bland C – och D-uppsatser 
för att kunna avgöra om någon tidigare undersökning var gjord, vi fann ingen. Vi 
sökte på www.uppsatser.se där de flesta högskolor och universitet publicerar arbeten. 
Uppsatser som är gjorda på Högskolan Väst publiceras inte på denna sida utan här 
gjorde vi istället en lokal sökning på www.bibliotek.hv.se och examensarbete.   
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3.2. Val av forskningsmetod 
En metod är ett planmässigt tillvägagångssätt som används för att systematisera, 
kartlägga och för att uppnå ett resultat. Den vetenskapliga metoden är ett redskap för 
att uppnå dessa målsättningar och den är en förutsättning för att kunna utföra ett 
seriöst forskningsarbete (Holme & Solvang, 1997). En vetenskaplig rapport innehåller 
en teoretisk övervägning av vilken metod som lämpar sig bäst (Järvinen, 2001).  
 
Vi funderar på hur vi ska finna svaret på vår forskningsfråga, och vi kan se tre 
alternativ:  

- Enkätundersökning  
- Hypotesprövning  
- Arbeta fram en teori induktivt   

 
Vi finner att en enkätundersökning inte är intressant då denna innebär att man gör 
en undersökning på vad lärare och studenter anser och det är inte syftet med vår 
undersökning. En hypotesprövning innebär att man ställer en hypotes som man 
sedan ska verifiera eller falsifiera och vi anser inte att vi har någon hypotes att pröva 
eftersom vi inte har funnit någon tidigare forskning som vi kan verifiera eller 
falsifiera. Slutligen återstår att arbeta fram en teori induktivt, detta är vad vi vet när 
vi startar vår sökning efter en lämplig forskningsmetod. 
 
När vi ska avgöra vilken typ av forskningsansats som är mest lämplig handlar det i 
hög grad om relationen mellan teori och empiri och det finns två olika 
metodansatser, en induktiv och en hypotetiskt deduktiv metod (Wallén, 1996). Vi 
kommer i vårt arbete att utgå från den datainsamling som inleder arbetet och ur detta 
material kommer vi att försöka dra mer generella slutsatser.  
 
Vi finner det lämpligt att undersöka datamaterialet med hjälp av kvalitativa studier 
då denna lämpar sig bäst för studier av vilken karaktär som man finner i materialet. 
Som stöd för detta val har vi följande definition enligt Wallén 1996: 

- Tolkning av observationer görs i ett teoretiskt sammanhang för att fastställa 
vad för slags fenomen som vi studerar och att finna karaktäriska drag etc.  

- Tolkning från del till helhet, sammanhang och funktion behövs när man finner 
enstaka fynd eller ofullständig information 

- Kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som är vagt, mångtydigt eller 
subjektivt och som inte direkt kan mätas 

- Innebörder och symboler måste tolkas kvalitativt 
 
Med stöd av ovanstående finner vi att arbetet med att analysera utbildningsutbudet 
görs bäst med hjälp av en induktiv kvalitativ forskningsmetod. En induktiv metod 
skulle kunna förklaras som en hypotesfinnare och vi kan i detta läge inte avgöra 
vilken fenomen som vi kommer att finna i vår studie varför vi finner att en induktiv 
metod är den lämpligaste metodansatsen för oss.  
 
Traditionellt sett, i den klassiska forskningen bildar man först en hypotes som man 
sedan testar mot verkligheten (empirin). Vårt val av metod bygger på en induktiv 
ansats och vi väljer nu mellan två olika metoder: 

- Fenomenologi 
- Grounded theory 
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När man använder fenomenologi arbetar man sig fram induktivt och försöker närma 
sig själva problemområdet och vanligtvis används metoden för intervjuer där språket 
spelar en viktig roll och metoden används ofta för att granska och analysera språk 
(Wallén, 1996). Vi kommer inte att vare sig analysera språk eller göra intervjuer i vår 
studie och därför anser vi inte att metoden är lämplig i detta arbete.  
 
Det finns ett alternativt sätt att utveckla teorier inom samhällsvetenskapen som har 
presenterats av Glaser och Strauss i The discovery of Grounded theory (Holme & 
Solvang, 1997). I början på 1960-talet kännetecknades sociologisk forskning av att 
man hade hypoteser och teorier utan någon egentlig empirisk grund.  Kritikern 
Barney Glaser kallade detta för ”groundless theory” och i mitten av 1960-talet 
utvecklade han tillsammans med Anselm Strauss en ny metod som heter Grounded 
theory. Glaser och Strauss (1967) beskriver att metoden går ut på att teorin skall 
grundas på insamlad data och inte på någon förbestämd teori.  I detta arbete kommer 
vi att arbeta med att analysera det datamaterial som samlas in helt förutsättningslöst 
och utan stöd av någon teori och med anledning av detta finner att metoden är 
lämplig i vårt arbete.  
 
Vi har funnit grounded theory lämplig eftersom den inte bygger på någon förbestämd 
teori. Vi skapar själva vår empiri utifrån en verklig situation, i den traditionella 
forskningsmetoden gör man precis tvärtom. I grounded theory börjar man med att 
göra datainsamling och under tiden som denna pågår upptäcks, utvecklas och 
verifieras teorin (Holme & Solvang, 1997). Det är precis så som vi arbetar med detta 
problem, vi har ingen hypotes från början och vår teori kommer att byggas upp på ett 
induktivt sätt, där den växer fram under tiden som vår kvalitativa undersökning 
pågår. Ur våra observationer kommer vi att kunna kategorisera och klassificera olika 
faktorer och det är dessa som vi sedan fortsätter att arbeta vidare med. 
 
De två ursprungsförfattarna har utvecklat metodologin i olika riktningar. Glaser 
anses representera den ursprungliga versionen av grounded theory med en 
postpositivistisk inriktning. Det innebär att man har en kritisk inställning där 
verkligheten visserligen existerar men är svår att beskriva på grund av sin 
komplexitet. Det finns inte någon absolut sanning (objektivitet) utan man närmar sig 
den objektiva verkligheten genom att använda sig av många olika metoder. Strauss 
tillsammans med Corbin anses stå för en vidareutveckling av metoden som har en 
konstruktivistisk och postmodernistisk inriktning. Det innebär att det 
överhuvudtaget inte finns en enda verklighet utan lika många som det finns 
människor eftersom den utgörs av människans konstruerade verkligheter. Den stora 
skillnaden ligger i deras syn på teoretiserande. Glaser menar att teorin framträder 
vilket innebär postpositivistisk medan Strauss & Corbin menar att teorin konstrueras 
som är konstruktivistisk och postmodernistisk (Guvå & Hylander, 2003).  
 
Den förkunskap som man bär med sig i området kallar Strauss och Corbin för 
theoretical sensitivity. Grounded theory går ursprungligen ut på att man som 
forskare ska vara så objektiv som möjligt och Glaser kvarstår vid denna åsikt medan 
Strauss och Corbin menar att man kan inte vara helt objektiv utan vi har förutfattade 
meningar, erfarenheter eller kunskaper. De menar att det man som forskare kan göra 
är att vara medvetna om det och försöka studera fenomenet så objektivt man kan 
(Strauss & Corbin, 1990). Vi har i vårt arbete gått efter Strauss och Corbins teorier 
eftersom vi har en föraning om att alla inte har samma uppfattning av vad en 
systemutvecklare är eller gör.  
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4. Resultat 

4.1. Genomförande av studien 
I vårt arbete med att finna utbildningsutbudet arbetade vi med följande urval: 

- Utbildningar i Sverige som leder till en framtida yrkesroll som 
systemutvecklare. 

- Utbildningar i Sverige inom ämnet informatik 
 
Vi har avgränsat vårt urval till att endast gälla utbildningar på grundnivå vilka leder 
till en kandidatexamen. För att vi ska kunna svara på ovanstående frågor har vi gjort 
ett flertal grundliga analyser: 
 

• Steg 1 var att genom Högskoleverket finna alla de universitet och högskolor 
som finns i Sverige 

• Steg 2 var att gå igenom samtliga skolors hemsidor för att se vilket 
utbildningsutbud de har att erbjuda 

• Steg 3 var att lista de utbildningar som uppfyller vårt urval enligt ovan 
• Steg 4 var att genom portalen www.studera.nu göra sökningar på utbildningar 

enligt vårt urval 
• Steg 5 var att sammanställa samtliga utbildningar som uppfyller urvalet 
• Steg 6 var att analysera datamaterialet 

 
Resultat av vår kartläggning ges under detta kapitel där vi inleder med att beskriva de 
olika steg som vi arbetat med metoden, därefter följer en redogörelse för resultatet av 
den kartläggning som är gjord.  

4.1.1. Datainsamling och resultat 
Grounded theory har tydliga ramar för datainsamling, analys och sammanskrivning 
av resultat och vi fann genom Högskoleverket alla de universitet och högskolor som 
finns i Sverige. Därefter samlade vi in data från samtliga skolors hemsidor för att se 
vilket utbildningsutbud de har. Vi gjorde vårt urval genom att lista de utbildningar 
som har systemutveckling och leder till en kandidatexamen. Därefter gjorde vi 
sökningar på utbildningar enligt vårt urval på www.studera.nu.  När man använder 
grounded theory kan man inte i förväg säga hur mycket material som ska samlas in 
utan man fortsätter tills ny data inte längre tillför något väsentligt (Guvå & Hylander, 
2003). Efter dessa datainsamlingar kunde vi inte hitta fler utbildningar som innehöll 
systemutveckling eller informatik. Vi gjorde en sammanställning över alla de 
utbildningar vi funnit som uppfyller vårt urval. Sammanlagt fann vi 66 stycken 
utbildningar som innehöll ämnet systemutveckling.  

4.1.2. Kodning av datamaterialet 
Kodningen består enligt grounded theory av tre delar, öppen kodning, axial kodning 
och selektiv kodning där den första delen, öppen kodning, innebär en process där 
man bryter ner, undersöker, jämför och kategoriserar datan (Järvinen, 2001). I vårt 
analysarbete kommer vi att bryta ner och kategorisera olika examina och sedan 
analyserar vi dessa kategorier var och en för sig.  
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För att förtydliga de olika stegen av forskningsmetoden kommer vi att varva teorin 
med praktiska beskrivningar av hur vårt analytiska arbete har pågått under 
undersökningen. Syftet med detta är att man ska undvika att ge läsaren en förutfattad 
förklaringsmodell då det hämmar läsarens möjlighet att generera nya begrepp som 
förklarar beteenden och skeenden. Det är först när man funnit en kärnvariabel som 
man börjar söka efter litteratur som är relaterat till denna (Wikipedia, 2008). Vi har 
arbetet helt efter denna modell och det är främst därför som vi har valt att väva in 
teori och praktik för att på så sätt kunna jämföra med datan som vi fått fram genom 
vår empiriska studie.  

4.1.2.1. Steg 1 öppen kodning  
Vårt första steg i analysen av datamaterialet är en slags kodning av resultatet som kan 
jämföras med en induktiv, tolkande process där forskaren ställer frågor till sitt 
material (Guvå & Hylander, 2003). Vi började med en förutsättningslös öppen 
kodning med de utbildningar som uppfyllde urvalet, vilket var de 3-åriga utbildningar 
som leder till en framtida yrkesroll som systemutvecklare och/eller utbildar till 
examen i informatik. Utifrån vårt empiriska material bröt vi ner all data för att se 
samband och dela upp materialet i olika kategorier. Vi började med att kategorisera 
på vilken typ av kandidatexamen som utbildningen gav och vi fann 14 st olika 
examina. Systemutveckling finns i flera olika områden och vi fann två olika 
huvudkategorier av utbildningar. Den ena kategorin innehåller alla utbildningar som 
leder fram till en kandidatexamen i informatik och i den andra huvudkategorin finns 
alla övriga utbildningar som även de utbildar i systemutveckling, men som leder till 
examen i något annat ämne än informatik.  

4.1.2.2. Steg 2 axial kodning  
Den axiala kodningen innebär att man sammanställer data på nya sätt och att man 
försöker finna samband mellan dessa, s.k. fenomen som det kallas i grounded theory 
(Järvinen, 2001). Ett fenomen är ett eller flera sammankopplade koncept som har 
samma syfte och de fenomen som vi funnit är det vi kallar för subkategorier. I vårt 
fortsatta arbete med analysen av datamaterialet söker vi nu efter subkategorier 
(fenomen) inom huvudkategorierna och vi gör nu är en axial kodning som innebär att 
varje subkategori analyseras var och en för sig. När man har gjort denna typ av 
kodning jämför man och försöker hitta ett samband och mönster (Järvinen, 2001, 
Wikipedia, 2008). Vi började med att tittade närmare på utbildningarna i kategorin 
med olika examina och delade upp dessa i subkategorier efter vilket ämne de gav 
kandidatexamen i och vi fann 10 st olika subkategorier. Vi kunde se att den största 
kategorin här låg på kandidatexamen i datavetenskap där det var 20 stycken 
utbildningar. Vi tittade på utbildningsplaner, lärandemål och framtida yrkesroller för 
att söka samband och mönster på utbildningarnas fokus. 
 
Då vi funnit två stycken huvudkategorier hade vi två omgångar av axial kodning, 
vilket innebär att vi söker efter subkategorier även inom huvudgruppen informatik. 
Med hjälp av vilket ämne de ger kandidatexamen i har vi funnit 5 st subkategorier, 
den största kategorin är informatik som är 21 st utbildningar. Vår fördjupade analys 
av informatikområdet innebär att vi tar fram vilka kurser som ingår i utbildningen för 
att sedan gå vidare och göra nästa steg i analysen.  
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4.1.2.3. Steg 3 selektiv kodning 
Urvalet av data blir alltmer selektivt och fokuseras på det som är relevant för att 
belysa kärnprocessen och det som kan kopplas till kärnvariabeln (Guvå & Hylander, 
2003, Wikipedia, 2008). Selektiv kodning innebär att man väljer en huvudkategori 
som man sedan relaterar till samtliga andra kategorier i gruppen. Vi söker efter 
kurser inom systemutveckling i den ena huvudkategorin, informatik utbildningarna, 
som tas fram genom denna selektiva kodning. Kurserna inom systemutveckling är 
kärnan i vår undersökning, den centrala kategorin som alla andra kategorier är 
kopplade till.   
 
Vi har funnit 3 st kategorier av kurser inom informatikutbildningarna, varav den 
största kategorin är informatikkurser och den andra är kurser i övriga ämnen och den 
sista är kurser vars ämne vi inte kunde avgöra på grund av avsaknad av kursplaner. 
Den selektiva kodningen i vårt fall motsvaras av en djupgående analys av kursutbudet 
inom informatikämnet.  

4.1.2.4. Kärnvariabeln  
I ett material uppstår ofta olika kategorier, både huvud- och subkategorier och en 
kärnvariabel kan vara en samvariation mellan kategorier eller utgöras av en av 
huvudkategorierna. Kärnvariabeln är ofta förekommande i data och är både 
varierande och variationsrik (Glaser 1978). Det sista steget i vårt analysarbete 
innebär att vi analyserar och jämför den gemensamma nämnaren. Vi pratar om 
kärnvariabeln den röda tråden som binder ihop de olika huvudkategorierna och ger 
en koppling eller mönster till det mesta som händer i det studerade området (Guvå & 
Hylander, 2003, Wikipedia, 2008).  
 
Vi har i datamaterialet funnit två stycken huvudkategorier och 15 st subkategorier och 
den gemensamma nämnaren i datamaterialet är kurser i systemutveckling. Vår 
kärnvariabel är kurser som utbildar i systemutveckling och för att finna dessa kurser 
har vi studerat kursplanerna för samtliga kurser. Nu är vi framme vid det sista steget 
av vår analys som innebär att vi studerar kursernas lärandemål för att kunna göra 
jämförelser och analysera den gemensamma nämnaren. Vi kommer även att studera 
kursernas litteraturförteckningar för att få fram vilken typ av litteratur och typ av 
systemutveckling som det undervisas i.  
 
En jämförande analys sker jämsides med kodningen och den innebär att man går 
tillbaka till rådata och jämför dessa med kärnan som kontinuerligt växer fram (Guvå 
& Hylander, 2003) Jämförelsen görs med hjälp av minnesanteckningar, s.k. memon, 
som kommer att innehålla text, diagram, matematiska formler, flerfältstabeller och 
flödesscheman.  Minnesanteckningarna sparas för att sedan sorteras och 
sammanskrivas (Wikipedia, 2008).  
 
Vi har i vårt analysarbete haft en strävan att kontrollera samtliga 472 st kurser som 
ingår i informatikutbildningarna. Vi har dock inte lyckats med att få fram samtliga 
kursplaner och vi är medvetna om det kan finnas ett visst mörkertal bland de 105 
kursplanerna som vi inte fick fram. Av de kvarstående 367 kursplanerna var det 252 
st som undervisade i informatik och av dessa fann vi att 56 st kurser tillhörde vår 
kärnvariabel.  
 



 Kartläggning av systemutvecklingsutbildningar  
 Annika Nåfors och Maria Johnsson 

16 

4.2. Inventering av utbildningar 
Vi fann 66 st utbildningar som uppfyllde urvalet att utbildningen ska innehålla 
systemutveckling samt leda till en kandidatexamen. Utbildningarna listas här 
sorterade i bokstavsordning efter utbildningsanordnare. 
 
Universitet Program Examensämne 
Blekinge Tekniska 
högskola 

Data och systemvetenskap Datavetenskap 

 Software engineering  
 

Programvaruteknik 

Datavetenskapligt program Datavetenskap Göteborgs 
universitet Software engineering and 

Management 
Programvaruteknik 

  Systemvetenskap: IT, människa, 
organisation 
 

Informatik 

Högskolan Dalarna Design av digitala medier Informatik 
 IT design och systemarkitektur Informatik 
 Systemvetenskapliga programmet 

 
Informatik 

Högskolan Gävle 
 

Datavetenskapliga programmet 
inriktning IT arkitekt 
 

Datavetenskap 

Högskolan i Borås Dataekonomutbildningen Informatik 
 Informationsarkitekt Informationsarkitektur 
 Systemarkitektutbildningen Informatik 
 Systemvetarutbildning 

 
Informatik 

Högskolan i 
Halmstad 

Affärssystemprogram inriktning 
Företagsekonomi 

Företagsekonomi  

 Affärssystemprogram med 
inriktning på Informatik 

Informatik 

 Multimedia design Informatik 
 Valfritt Informatikprogram 

 
Informatik 

Högskolan i 
Jönköping 
 

Business and IT Management Informatik 

Högskolan i Kalmar Interaktionsdesign Informatik 
 Utvecklare av digitala tjänster 

 
Datavetenskap 

Högskolan i 
Kristianstad 
 

Datasystemutvecklingsprogrammet Datalogi 

Högskolan i Skövde Datavetenskapligt program Datavetenskap 
 Design av interaktiva system Informationssystem-

utveckling 
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Universitet Program Examensämne 
 Open source systemutvecklare Datavetenskap 
 Systemvetare Informationssystem-

utveckling 
Högskolan Väst Datateknik och programutveckling Datavetenskap 
 Digitala medier Medieinformatik 
 IT användning och 

samhällsutveckling 
Informatik 

 IT och systemdesign 
 

Informatik 

Dataingenjör, bred ingång Datavetenskap Karlstads 
universitet Dataingenjör, datavetenskap Datavetenskap 
 Dataingenjör Internetteknik Datavetenskap 
 IT design Affärssystem och 

ekonomi 
Informatik 

 IT Design Bred ingång Informatik 
 IT Design Programvarudesign Datavetenskap 
 IT Design Systemdesign Informatik 
 IT, Projektledning och affärssystem 

 
Informatik 

Kungliga tekniska 
högskolan 

Högskoleingenjör i datateknik, 
program- och systemutveckling 
 

Högskoleingenjör 

Linköpings 
universitet 

Datavetenskap Datavetenskap 

 Innovativ programmering Programmering 
 Systemvetenskap 

 
Systemvetenskap 

Luleå tekniska 
universitet 
 

Systemvetenskap Systemvetenskap 

Lunds universitet Systemvetenskapligt 
kandidatprogram, design av 
informationssystem 
 

Informatik 

Malmö högskola Affärssystem, teknik, ekonomi och 
ledarskap 

Data- & informations- 
vetenskap 

 Data och telekom - teknik, ekonomi 
och ledarskap 

Data- & informations- 
vetenskap 

 Informationsarkitekt Data- & informations- 
vetenskap 
 

Mittuniversitetet Affärssystem, IT och ekonomi Datavetenskap 
 Webbdesign 

 
Datavetenskap 

Datavetenskapliga programmet Datavetenskap Mälardalens 
högskola Datavetenskapliga programmet 

inriktning artificiell intelligens 
Datavetenskap 
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Universitet Program Examensämne 
 Datavetenskapliga programmet 

inriktning datornätverk och 
datakommunikation 
 

Datavetenskap 

Stockholms 
universitet 

Data- och systemvetenskapligt 
kandidatprogram 

Data- och 
systemvetenskap 

 Kandidatprogram i 
datorspelsutveckling 

Data- och 
systemvetenskap 

 Kandidatprogram i IT och 
kommunikationsvetenskap 

Data- och 
systemvetenskap 

 Kandidatprogrammet i ekonomi 
och IT 
 

Företagsekonomi  

Sveriges 
lantbruksuniversitet 

Data & systemvetare med 
miljöinriktning – kandidat 
 

Datavetenskap 

Södertörns 
högskola 

Management med IT Företagsekonomi 

 IT, media och design Medieteknik 
Umeå universitet Kandidatprogrammet i 

datavetenskap 
 

Datavetenskap  

 Systemvetenskapliga programmet 
med inriktning mot design, 
interaktion och innovation 
 

Informatik 

Uppsala 
universitetet 

Data- och systemvetenskapligt 
kandidatprogram 

Data- och 
systemvetenskap 

 Kandidatprogram i datavetenskap 
 

Datavetenskap 

Växjö universitet Datavetenskapligt 
kandidatprogram i 
programvaruteknik 

Programvaruteknik 

 Kandidatprogrammet inriktning 
mot informationslogistik 

Informatik 

 Systemvetarprogrammet med 
inriktning mot affärs- och 
verksamhetsutveckling 
 

Informatik 

Örebro universitet Systemvetenskapliga programmet Informatik 
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4.3. Kodning av resultatet 
Det första steget i vår kodning av resultatet kan jämföras med en induktiv, tolkande 
process där forskaren ställer frågor till sitt material (Guvå & Hylander, 2003). Vi 
började med en förutsättningslös öppen kodning med de utbildningar som uppfyllde 
urvalet. Utifrån vårt empiriska material bröt vi ner all data för att se samband och 
dela upp materialet i olika kategorier. Vi började med att kategorisera på vilket 
område som utbildningen gav kandidatexamen i: 

• data – och informationsvetenskap 
• data – och systemvetenskap 
• datalogi 
• datavetenskap 
• företagsekonomi 
• högskoleingenjör 
• informatik 
• informationsarkitektur 
• informationssystemutveckling 
• medieinformatik 
• medieteknik 
• programmering 
• programvaruteknik 
• systemvetenskap 

 
Det andra steget var att arbeta vidare med datamaterialet och bryta ner materialet 
ytterligare ett steg för att söka efter mönster i vårt material och vi fann att vi ur 
gruppen kunde urskilja olika kategorier av utbildningar. Vi började med att 
kategorisera på vilken typ av kandidatexamen som utbildningen gav och delade upp 
dessa i två huvudkategorier:  

- en grupp av utbildningar som leder till olika examen 
- en grupp av utbildningar som leder till examen i informatik 

 
Vår uppdelning av utbildningarna är baserade på de olika examina som 
utbildningarna ger. En grupp är de som leder till examen i informatik och i den andra 
gruppen ligger alla övriga utbildningar som utbildar i systemutveckling, och leder till 
examen i något annat ämne än informatik. Ur vårt datamaterial på totalt 66 st 
utbildningar är 30 st inom informatik och 36 st är inom andra områden. 
 
Figur 4.1 visar en tabell där man kan utläsa att det är en klar övervikt av utbildningar 
inom examensområdena informatik och datavetenskap som utbildar inom 
systemutveckling, de tillsammans står för 65 % av samtliga examina. 
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Figur 4.1 visar antalet examina över alla kandidatämnen 

4.3.1. Kategorier i kodningen 
Guvå & Hylander (2003) berättar att Glaser skiljer mellan beskrivande sortering och 
begreppsmässig sortering och säger att forskningsprocessen hela tiden ska 
karakteriseras av teoretiskt nytänkande och begreppskonstruktion. 
 
När man kategoriserar uppstår ofta diskussioner kring val av både kategorier och 
namn på desamma. Våra namn på huvud – och subkategorier är bestämt efter 
diskussioner och den kategorisering som vi gjort är självklar för oss. Genom vår 
undersökning och kartläggning har vi haft upprepade diskussioner och vi författare 
har samma uppfattning om de kategorier som vi bestämt och vad dess syfte är. I vårt 
fortsatta arbete med att analysera datamaterialet kommer vi att beskriva vilka huvud- 
och subkategorier som vi har funnit.  

4.3.2. Utbildningar med olika examina 
I den här kategorin har vi funnit 36 st utbildningar som fördelar sig i olika 
subkategorier enligt nedan: 
 
• 4 st data – och systemvetenskap 
• 1 st datalogi 
• 20 st datavetenskap 
• 3 st företagsekonomi 
• 1 st högskoleingenjör 
• 1 st informationsarkitektur 
• 1 st medieteknik 
• 1 st medieinformatik 
• 1 st programmering 
• 3 st programvaruteknik 
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Figur 4.2 visar fördelningen över de olika examina i huvudkategorin utbildningar 
med olika examina 

4.3.3. Utbildningar i informatik 
I den här kategorin har vi funnit 30 st utbildningar som fördelar sig i olika 
subkategorier enligt nedan: 
 
• 3 st data – och informationsvetenskap 
• 21 st informatik  
• 2 st informationssystemutveckling 
• 2 st systemvetenskap 
• 2 st övriga informatikutbildningar 
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Figur 4.3 visar fördelningen över de olika examina i huvudkategorin utbildningar 
med examen i informatik. 
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4.4. Validitet och reliabilitet 
Genom vårt digra datamaterial av utbildnings- och kursplaner har vi stöd för 
analysen av datamaterialet. Vi har gjort vårt yttersta för att vara så objektiva som 
möjligt och vi har gjort allt som står i vår makt för att hålla våra personliga åsikter 
enbart till diskussionsmomentet. I vår teoridel har vi redovisat systemutveckling så 
som vi har fått lära oss det för att ge dig som läsare en bild av ”vår syn” på 
systemutveckling. I våra resultat – och analysdelar har vi endast redovisat resultaten 
från vår kodning av datamaterialet och våra personliga åsikter har vi gjort vårt 
yttersta för att hålla till endast diskussion och slutsats. Det finns ett antal kurser som 
vi inte har hittat några kursplaner till som skulle kunna påverkat våra resultat, trots 
det bedömer vi att rapporten håller både hög validitet, reliabilitet och objektivitet.  

4.4.1. Kunskapsområden ACM Curriculum 
För att validera vårt val av kategorier har vi tittat på ACM och deras curriculum. 
Förkortningen ACM står för Association for Computing Machinery och deras 
curriculum anses vara det mest genomarbetade curriculum förslaget för IT området 
(ACM, 2005). ACM har definierat fem stycken kunskapsområden: 
 

• Computer engineering (CE) 
• Computer science (CS) 
• Information systems (IS) 
• Information technology (IT) 
• Software engineering (SE) 

 
Computer engineering (datorteknik på svenska) handlar om hur man rent tekniskt 
bygger datorer. Computer science kan närmast översättas med datalogi. Information 
systems är affärsinformatik, som är del av informatiken. Vi har även information 
technology som är resten av informatiken och avslutningsvis även software 
engineering eller programutveckling, som har en del datalogi och en del informatik i 
sig (Ibid.). I vår kartläggning av utbildningar för systemutveckling följer vi ACM 
uppdelningen av kunskapsområden. Vi illustrerar kunskapsområdena med hjälp av 
en serie figurer som visare de olika kunskapsområdenas framework (ACM,2005). 
 
Computer engineering 
behandlar i huvudsak 
computer hardware och 
arkitektur och det täcker hela 
området från teori till 
applikation 
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Computer science behandlar 
mest den traditionella 
datalogin åt det teoretiska 
hållet. Vi ser även en 
tyngdpunkt på software 
methods 

Information systems har en 
stor inriktning mot 
organisationsfrågor och mot 
informationssystem. Området 
täcker även software methods 
och täcker hela området från 
teori till applikation 

Information technology 
behandlar främst praktiska 
tillämpningar, men också hela 
området från 
organisationsfrågor ner till 
själva hårdvaran 
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Software engineering täcker 
allt från teori till applikation 
med fokus på software 
methods och technologies. 

 
Figurerna 1.2- 1.6 visar ACM kunskapsområden (ACM,2005 s 17-21). 

4.4.2. Validering av kategorier 
Vi fann under vår kartläggning 66 st utbildningar vilka gav kandidatexamen i olika 
ämnen. Med utgångspunkt av examina skapade vi två huvudkategorier.  

• en grupp av utbildningar som leder till olika examen 
• en grupp av utbildningar som leder till examen i informatik 

 
Vår uppdelning av utbildningarna är baserade på i första hand kunskapsområden 
enligt ACM Curriculum. Kategorierna stämmer inte helt till fullo och det anser vi 
beror på de kulturella skillnader som finns. Men då vi saknar en svensk motsvarighet 
på curriculum är det denna som vi baserar vår uppdelning i olika kategorier på.  

4.4.2.1. Validering analyskategorin olika examina 
I denna grupp återfinns examensområden som vi validerar tillhör följande område: 

• Computer engineering (CE) 
• Computer science (CS) 
• Software engineering (SE) 

 
I denna huvudkategori återfinns de examina som vi har funnit har en mer teknisk 
inriktning på systemutveckling och som tillhör ovanstående områden. 

4.4.2.2. Validering analyskategorin informatik 
I denna grupp återfinns examensområden som vi validerar tillhör följande område: 

• Information systems (IS) 
• Information technology (IT) 

 
I denna huvudkategori återfinns de examina som vi har funnit har en 
verksamhetsorienterad inriktning på systemutveckling, med en betoning på 
information och informationssystemets roll i verksamheten.  
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5. Analys 

Vi har arbetat med att analysera jämsides med kodningen och den innebär att man vi 
går tillbaka till rådata och jämför dessa med kärnan som kontinuerligt växer fram. 
Varje utbildning ger en form av examina som tillhör en av huvudkategorierna och 
dessa analyseras och redovisas nedan. 

5.1. Analyskategorin olika examina 
 
I den här kategorin har vi funnit 36 st utbildningar som listas nedan utifrån den 
subkategori som de tillhör. Mer information om varje utbildning finns i bilaga 1. 

5.1.1. Data – och systemvetenskap 
Vi har funnit fyra utbildningar inom denna kategori: 

•••• Stockholms universitet: Data- och systemvetenskapligt program,  
•••• Stockholms universitet: Kandidatprogram i datorspelsutveckling  
•••• Uppsala universitet: Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram  
•••• Stockholms universitet: IT och kommunikationsvetenskap  

5.1.2. Datalogi 
Vi har funnit en utbildning i denna kategori 

•••• Högskolan i Kristianstad: Datasystemutvecklingsprogrammet  

5.1.3. Datavetenskap 
Vi har funnit 20 utbildningar i denna kategori, vilket är den stora kärnan i de 
olika systemutvecklarutbildningarna som inte leder till examen i informatik.  
 

•••• Blekinge tekniska högskola: Data och systemvetenskap 
•••• Göteborgs universitet: Datavetenskapligt program 
•••• Högskolan Gävle: Datavetenskap med inriktning IT arkitekt 
•••• Högskolan i Kalmar: Utvecklare av digitala tjänster  
•••• Högskolan i Skövde: Datavetenskapligt program  
•••• Högskolan i Skövde: Open source systemutvecklare  
•••• Högskolan Väst: Datateknik och programutveckling 
•••• Karlstads universitet: Dataingenjör, bred ingång 
•••• Karlstads universitet: Dataingenjör, inriktning datavetenskap 
•••• Karlstads universitet: Dataingenjör, inriktning Internetteknik  
•••• Karlstads universitet: IT Design Programvarudesign  
•••• Linköpings universitet: Datavetenskap  
•••• Mittuniversitetet: Affärssystem, IT och ekonomi  
•••• Mittuniversitet: Webbdesign  
•••• Mälardalens högskola: Datavetenskapliga programmet 
•••• Mälardalens högskola: Datavetenskap inriktning artificiell intelligens 
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•••• Mälardalens högskola: Datavetenskap inriktning datornätverk och 
datakommunikation  

•••• Sveriges lantbruksuniversitet: Datavetenskap med miljöinriktning  
•••• Umeå universitet: Kandidatprogrammet i datavetenskap  
•••• Uppsala universitet: Kandidatprogram i datavetenskap  

5.1.4. Företagsekonomi (i kombination med IT) 
Vi har funnit tre utbildningar inom denna kategori 

•••• Högskolan i Halmstad: Affärssystemprogram Företagsekonomi 
•••• Stockholms universitet: Kandidatprogrammet i ekonomi och IT 
•••• Södertörns högskola: Management med IT  

5.1.5. Högskoleingenjör 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

•••• KTH: Högskoleingenjör i datateknik, program- och systemutveckling   

5.1.6. Informationsarkitektur 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

•••• Högskolan i Borås: Informationsarkitekt 

5.1.7. Medieinformatik 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

•••• Högskolan Väst: Digitala medier 

5.1.8. Medieteknik 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

•••• Södertörns högskola: IT, media och design 

5.1.9. Programmering 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

•••• Linköpings universitet: Innovativ programmering   

5.1.10. Programvaruteknik 
Vi har funnit tre utbildningar inom denna kategori 

•••• Blekinge tekniska högskola: Software engineering  
•••• Göteborgs universitet: Software engineering and Management 
•••• Växjö universitet: Datavetenskap, programvaruteknik 

5.2. Analyskategorin informatik 
I den här kategorin har vi funnit 30 st utbildningar som listas nedan utifrån den 
subkategori som de tillhör. Mer information om varje utbildning finns i bilaga 2. Vår 
fördjupade analys av informatikområdet innebär att vi tar fram vilka kurser som 
ingår i utbildningen, i bilaga 3 listas de kurser som ingår enligt utbildningsplanerna.  
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5.2.1. Data- och Informationsvetenskap 
I den här kategorin har vi funnit tre utbildningar 
•••• Malmö högskola: Affärssystem, teknik, ekonomi och ledarskap   
•••• Malmö högskola: Data och telekom, teknik, ekonomi och ledarskap   
•••• Malmö högskola: Informationsarkitekt 

5.2.2. Informatik 
Vi har funnit 21 utbildningar inom denna kategori: 

•••• Göteborgs universitet: Systemvetenskap: IT, människa, organisation 
•••• Högskolan Dalarna: IT design och systemarkitektur  
•••• Högskolan Dalarna: Systemvetenskapliga programmet  
•••• Högskolan i Borås: Dataekonomutbildning  
•••• Högskolan i Borås: Systemarkitektutbildningen  
•••• Högskolan i Borås: Systemvetarutbildning 
•••• Högskolan i Halmstad: Affärssystemprogram inriktning på Informatik  
•••• Högskolan i Halmstad: Valfritt informatikprogram  
•••• Högskolan i Jönköping: Business and IT Management  
•••• Högskolan i Kalmar: Interaktionsdesign  
•••• Högskolan Väst: IT användning och samhällsutveckling 
•••• Högskolan Väst: IT och systemdesign 
•••• Karlstads universitet: IT Design Bred ingång   
•••• Karlstads universitet: IT design Affärssystem och ekonomi   
•••• Karlstads universitet: IT Design, inriktning systemdesign   
•••• Karlstads universitet: IT, Projektledning och affärssystem   
•••• Lunds universitet: Systemvetenskap, design av informationssystem  
•••• Umeå universitet: Systemvetenskap: design, interaktion & innovation  
•••• Växjö universitet: Informationslogistik   
•••• Växjö universitet: Systemvetenskap, affärs- & verksamhetsutveckling 
•••• Örebro universitet: Systemvetenskapliga programmet   

5.2.3. Informationssystemutveckling 
I den här kategorin har vi funnit två utbildningar 
•••• Högskolan i Skövde: Design av interaktiva system  
•••• Systemvetare: Högskolan i Skövde 

5.2.4. Systemvetenskap 
I den här kategorin har vi funnit två utbildningar 
•••• Linköpings universitet: Systemvetenskap verksamhetsanalys & IT design  
•••• Luleå universitet: Systemvetenskap 

5.2.5. Informatik övriga utbildningar 
Utbildningarna ger examen i Informatik men har inte systemutveckling som 
ämne. Vi har funnit två utbildningar inom denna kategori: 

•••• Högskolan Dalarna: Design av digitala medier   
•••• Högskolan i Halmstad: Multimedia design   
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5.3. Redovisning av kursutbud 
Vi arbetar vidare med en selektiv kodning vilket innebär vi väljer en huvudkategori 
som vi sedan relaterar till samtliga andra kategorier i gruppen. Vi söker efter kurser 
inom systemutveckling i den ena huvudkategorin, informatik utbildningarna, som tas 
fram genom selektiv kodning. Kurserna inom systemutveckling är kärnan i vår 
undersökning, den centrala kategorin som alla andra kategorier är kopplade till.   
 
Vi har funnit 30 st utbildningar som ger examen i informatik varav två stycken inte 
utbildar i systemutveckling. Detta ger oss 28 st utbildningar där vi ska analysera 
kursutbudet i vår jakt på kurser i systemutveckling. Upplägget av kurser på en 
kandidatexamen varierar mellan olika högskolor och en del har kurser över en hel 
termin (30 hp) medan andra skolor mest har kurser om 7,5 hp.  
 
Detta gör att antalet kurser varierar kraftigt mellan olika utbildningar vilket har gett 
oss totalt 472 st kurser som ska analyseras. Första steget i vår analys var att ta fram 
vilka kurser som ges inom ämnet informatik och det var 252 st kurser. Vi fick fram 
kurserna genom att studera kursplaner och genom att utesluta de kurser som gavs 
inom andra ämnen än informatik, vilket var 115 st kurser. Sedan var det även 105 st 
kurser som vi kategoriserat som övriga kurser då vi inte har tillgång till deras 
kursplaner. Andra steget i analysen är att studera kursplanerna för att ta fram 
kurserna som ges inom systemutveckling.  

5.3.1. Kursutbud systemutveckling 
 
Vi har funnit 56 st kurser inom denna kategori vilka redovisas i bokstavsordning 
sorterat efter högskola och utbildning: 
 
Universitet Utbildning Kurs 
Göteborgs 
universitet 

Systemvetenskap: IT, människa, 
organisation 

Design av komplexa system 

   Systemutvecklingsprojekt 
  Verksamheter & information 

 
Högskolan Dalarna IT design och systemarkitektur  IT strategi och 

systemarkitektur 
  Systemutveckling på Internet 
  System – och 

verksamhetsutveckling 
 

Högskolan Dalarna Systemvetenskapliga 
programmet 

Systemutveckling på Internet 
 

  System – och 
verksamhetsutveckling 
 

 Högskolan i Borås  Dataekonomutbildningen Systemarkitektur 

  Systemering 
 Systemarkitektutbildningen Objektorienterad analys och 

design 
  Systemering 
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Universitet Utbildning Kurs 
  Systemvetarutbildning Interaktionsdesign 
  Systemering 

 
Högskolan i 
Halmstad 

Affärssystemprogram med 
inriktning på Informatik 

Systemutveckling 

 Valfritt Informatikprogram Interaktionsdesign 
  Systemutveckling 
  Systemutveckling och 

användbarhet 
 

Högskolan i Skövde Design av interaktiva system Informationssystem 
användning 

  Informationssystem 
modellering 

  Informationssystem utveckling 
 Systemvetare Informationssystem 

användning 
  Informationssystem 

modellering 
  Informationssystem utveckling 
Högskolan Väst IT användning och 

samhällsutveckling 
Systemering 

 IT och systemdesign Affärssystem 
  Objektorienterad 

systemutveckling 
  Systemarkitektur 
  Systemering 

 
Karlstads 
universitet 

IT design Affärssystem och 
ekonomi 

Affärssystem och 
utvecklingsmodeller 

  Anskaffning av IT-system 
  Verksamhet och IT 
 IT Design Bred ingång Anskaffning av IT-system 
  Verksamhet och IT 
 IT Design Systemdesign Anskaffning av IT-system 
  Verksamhet och IT 
 IT, Projektledning och 

affärssystem 
Affärssystem och 
utvecklingsmodeller 

  Anskaffning av IT-system 
 

Karlstads 
universitet 

 Verksamhetsutveckling med 
process och flerpartsperspektiv 

  Verksamhet och IT 
 

Lunds tekniska 
universitet 

Systemvetenskapligt 
kandidatprogram, design av 
informationssystem 

Verksamhetsutveckling 
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Universitet Utbildning Kurs 
Luleå tekniska 
universitet 

Systemvetenskap Design av IT 

  IT design från ett 
systemperspektiv 

    Objektorienterad analys och 
design 

  Utveckling av 
informationssystem 

   Verksamhetsutveckling med 
hjälp av IT 
 

Malmö högskola Affärssystem, teknik, ekonomi 
och ledarskap 

Informationssystem II 

Umeå universitet Systemvetenskapliga 
programmet inriktning design, 
interaktion och innovation 

IT arkitektur 

   Systemdesign 
  Systemutveckling och 

organisationsförändring 
 

Växjö universitet Kandidatprogrammet inriktning 
mot informationslogistik 

Affärsutveckling med 
affärssystem 

  Informationsdesign 
  Verksamhetsutveckling 
 Systemvetarprogrammet med 

inriktning mot affärs- och 
verksamhetsutveckling 

Informatik och 
verksamhetsutveckling 

  Objektorienterad analys och 
processbeskrivning 

Örebro universitet Systemvetenskapliga 
programmet 

Systemutvecklingsteori 

 
 
Vi fann 56 st kurser som vi anser är inriktade på systemutveckling och ett antal av 
dessa förekommer på fler än en utbildning på samma högskola, vilket totalt sett gav 
40 st olika kurser. Vi är medvetna om att det med största sannolikhet finns ett visst 
mörkertal med fler kurser i ämnet bland de totalt 105 kurser där vi inte lyckats få tag 
på någon kursplan. Vår intention är att rapportens analyser ska hålla en så hög 
validitet och reliabilitet som möjligt. Som stöd för vårt analysarbete har vi använt den 
information om kurs– och lärandemål som högskolan har angett i kursplanerna. Vi 
vill kunna verifiera både ämne och lärandemål och hålla våra spekulationer i frågan 
utanför. Därför har vi inte kunnat ta med någon av dessa kurser i denna del av 
undersökningen. Vi redovisar berörda kurser i bilaga 4.   

5.4. Analys av kärnvariabeln 
Det sista steget i vårt analysarbete innebär att vi analyserar kärnvariabeln, vilken är 
en variabel som ofta är förekommande i datamaterialet och som är variationsrik och 
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varierande. Vi har under vårt analysarbete sett många variationer på kurser i 
systemutveckling och vi ska nu analysera den gemensamma nämnaren som vi funnit.  
 
Vi kommer att studera de kursplaner och litteraturförteckningar som vi funnit för att 
kunna analysera kursutbudet. Vi fann 13 st olika högskolor med totalt 56 st kurser 
fördelat på 23 st olika utbildningar och vi redovisar dessa under respektive högskola 
och utbildning. Här kommer vi endast att kortfattat beskriva utbildning, kurser samt 
lärandemål, för fullständiga kursmål se bilaga 5. 
 
���� Göteborgs universitet: Systemvetenskap: IT, människa, organisation 
Utbildningen har en inriktning mot projektarbeten och målsättningen är att ge 
studenten kunskap om IT-relaterade frågor från flera perspektiv.  
 
Vi har funnit 3 st kurser i utbildningen:  
•••• Design av komplexa system 

Studenten kommer med hjälp av ett praktiskt arbete hantera helheten inom ett 
systemutvecklingsprojekt och på så sätt ges förståelse för ett designinriktat 
angreppssätt. Vidare ska studenten även i text kunna sammanfatta, kritiskt 
granska och ge förslag till förbättringar i projektet.  

 
•••• Systemutvecklingsprojekt 

I kursen ges kunskaper och färdigheter i utveckling av informationssystem samt 
tillämpning av dessa i projekt. Tanken är att kursen ska knyta samman tidigare 
kunskaper i systemutveckling så studenten får lära sig hur de olika delarna 
förhåller sig till varandra.  
 

•••• Verksamheter och information 
I kursen ges kunskaper om verksamheter och hur dess information bör studeras 
ur ett helhetsperspektiv. Kursen inriktas på att studenten ska förstå sambandet 
mellan verksamhet och dess informationsbehov samt att betydelsen av 
systemering och strukturering av informationen är central. 
 

���� Högskolan Dalarna: IT design och systemarkitektur  
Utbildningen har fokus på utveckling av e-tjänster samt på olika systemarkitekturer 
och kommunikationsgränssnitt. 
 
Vi har funnit 3 st kurser i utbildningen:  
•••• IT strategi och systemarkitektur 

Kursen behandlar områden som systemstrukturering, strategisk IS planering, 
systemarkitekturstrategier samt teknikutvecklingens betydelse för arkitekturen. 
Studenten får möjlighet att tillämpa teorierna i ett praktikfall. 
 

•••• Systemutveckling på Internet 
Kursen har en inriktning på hur system kan utvecklas med Internet teknik och 
den ger kunskaper om projekt- och systemutvecklingsmodeller för ändamålet. 
Studenten ges tillfälle att praktiskt tillämpa dessa i ett systemutvecklingsprojekt. 
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•••• System- och verksamhetsutveckling 
I kursen ges kunskaper om organisationer i förändring och om systemutveckling 
och dess olika modeller, metoder och synsätt. Kursen tar även upp ämnen som 
kravspecifikation och IT-upphandling samt projektarbete och projektstyrning.  
 

���� Högskolan Dalarna: Systemvetenskapliga programmet  
Utbildningen ger kunskap om att genomföra analyser samt designa, utveckla och 
förvalta informationssystem som stödjer olika verksamheter.  
 
Vi har funnit 2 st kurser i utbildningen som är samma som för utbildningen ovan:  
•••• Systemutveckling på Internet 
•••• System- och verksamhetsutveckling 
 
För mer information om kurserna se under föregående stycke.  
 
���� Högskolan i Borås: Dataekonomutbildning  
Denna utbildning ger dubbel kompetens då den har lika stora delar av både 
företagsekonomi och informatik. 
 
Vi har funnit 2 st kurser i utbildningen:  
•••• Systemarkitektur 

Kursen ger kunskaper inom bl.a. systemarkitektur, verksamhet – och 
systemutveckling samt om tjänsteorienterad arkitektur. Kursen har en inriktning 
mot såväl verksamhetsbaserad systemstrukturering (VBS) samt process-, 
aktivitets- och komponentbaserad systemstrukturering (PAKS) samt mot 
tjänsteorienterad arkitektur (SOA).  
 

•••• Systemering 
Kursens inriktning: 
Kursen ger grundläggande kunskaper om systemering såsom principer, metoder 
och tekniker för systemutveckling. Vidare behandlar kursen en etappindelad 
systemeringsmetod och studenten får även tillfälle att praktiskt tillämpa 
kunskaperna i ett projektarbete. 
 

���� Högskolan i Borås: Systemarkitektutbildningen  
Utbildningen är fokuserad på systemarkitektur och programutveckling, och 
studenten får lära sig flera olika former av programmering. 
 
Vi har funnit 2 st kurser i utbildningen:  
•••• Objektorienterad analys och design 

Kursen ger grundläggande kunskaper om modelleringstekniker i UML (Unified 
Modelling Language) samt behandlar designmönster som objektorienterad analys 
och design med hjälp av RUP (Rational Unified Process).  
 

•••• Systemering 
Kursen presenteras under föregående utbildning, se föregående stycke.  
 
���� Högskolan i Borås: Systemvetarutbildning 
Utbildningen är inriktad på design av framtidens IT-lösningar och målsättningen är 
att ge studenten goda kunskaper och färdigheter inom systemvetenskap.  
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Vi har funnit 2 st kurser i utbildningen:  
•••• Interaktionsdesign 

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för de teorier, metoder och 
verktyg som används inom ett designorienterat arbetssätt för användarcentrad 
systemutveckling.  
 

•••• Systemering 
Kursen presenteras under föregående utbildning, se föregående stycke. 
 
���� Högskolan i Halmstad: Affärssystemprogram inriktning på Informatik  
Utbildningen ger kompetens på både informatik och företagsekonomi med ett 
särskilt fokus på affärssystemrelaterade områden. 
 
Vi har funnit 1 st kurs i utbildningen:  
•••• Systemutveckling 

Kursen ger kunskaper om modeller, teorier och tekniker för systemutveckling 
samt grundläggande systemteori såsom begrepp och definitioner samt principer 
för systemutveckling av informationssystem. I kursen ingår det även att 
genomföra och dokumentera ett mindre systemutvecklingsprojekt.  
 

���� Högskolan i Halmstad: Valfritt Informatikprogram  
Utbildningen är en grundläggande informatikutbildning där studenten kan skapa sin 
egen profil och där stor del av utbildningen är självständigt arbete i projekt.  
 
Vi har funnit 3 st kurser i utbildningen:  
•••• Interaktionsdesign 

Kursen syftar till att ge kunskaper om och förståelse för teorier kring interaktion 
och interaktionsdesign, design av gränssnitt, metoder samt utvärdering. 

 
•••• Systemering 

Kursen presenteras under föregående utbildning, se föregående stycke. 
 
•••• Systemutveckling och användbarhet 

Kursen har fokus på användarcentrerad systemdesign och på den skandinaviska 
systemutvecklingsteorin med inriktning mot användbarhet och brukskvalitet. 
Vidare ges kunskaper om modeller, metoder och tekniker för systemutveckling, 
utvärderingsmetodik samt organisationsperspektiv på systemutveckling. 

 
���� Högskolan i Skövde: Design av interaktiva system  
Utbildningen består av två lika stora delar kognitionsvetenskap och 
informationssystemutveckling där studenten sedan fördjupar sig i ett av dem. 
 
Vi har funnit 3 st kurser i utbildningen:  
•••• Informationssystem användning 

Kursen ger en beskrivning av allmänna typer av informationssystem och dess 
användningsområden samt ger en redogörelse för olika tillämpningsområden. 
Kursen innehåller även en beskrivning av informationssystems livscykel, från 
förstudie och analys, design till implementering och användning.  
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•••• Informationssystem modellering 
Kursen ger en beskrivning om modellers egenskaper samt roll i verksamhets- och 
kravanalys vid utvecklingen av informationssystem. Vidare presenteras även olika 
arbetssätt i modelleringsprocessen samt olika ansatser i verksamhets- och 
kravanalys. Slutligen ges tillfälle att tillämpa olika modelleringsnotationer.  
 

•••• Informationssystem utveckling 
Kursen ger kunskaper och erfarenhet kring vad det innebär att utveckla ett 
informationssystem från problem till inledande analys och teknisk realisering.  

 
���� Högskolan i Skövde: Systemvetare  
Utbildningen inriktar sig på att lära studenten att utreda vad behov är samt att 
utifrån dem designa och konstruera IT-system.   
 
Vi har funnit 3 st kurser i utbildningen som är samma som för utbildningen ovan:  
•••• Informationssystem användning 
•••• Informationssystem modellering 
•••• Informationssystem utveckling 
 
För mer information om kurserna se under föregående stycke.  
 
���� Högskolan Väst: IT användning och samhällsutveckling 
Utbildningen har en inriktning mot IT användning med fokus på offentliga e-tjänster. 
 
Vi har funnit 1 st kurs i utbildningen:  
•••• Systemering 

Kursen ger grundläggande kunskaper inom systemering, systemteori och 
systemutveckling samt introduktion till UML som verktyg för modellering. Vidare 
behandlas även systemutvecklingsmetodik, informationssystemarkitekturer, 
kravspecificering, prototyputveckling, utvärdering mm.  

 
���� Högskolan Väst: IT och systemdesign 
Utbildningen är inriktad på hela systemutvecklingsprocessen från behov, design, 
utveckling och anskaffning till införande med fokus på tjänsteorienterad arkitektur 
 
Vi har funnit 4 st kurser i utbildningen:  
 
•••• Affärssystem 

Kursen ger en orientering i företagets affärsprocesser utifrån ett informations- 
användningsperspektiv. Vidare ger kunskaper av ERP systemens koncept, 
genomgång av IKT – relaterade modeller samt fördjupning inom något område i 
affärsprocessen med tillämpning i ett affärssystem.   
 

•••• Objektorienterad systemutveckling 
Kursen ger kunskaper om grundläggande idéer och begrepp inom 
objektorienterad analys och design samt användning av UML som verktyg för 
datorstödd modellering och beskrivning. Vidare ges kunskaper om arkitekturer 
och komponenter i objektorienterat angreppssätt samt praktisk arbete i form av 
ett systemutvecklingsprojekt där hela systemutvecklingsprocessen behandlas.   
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•••• Systemarkitektur och systemintegration 
Kursen ger kunskaper i systemarkitektur och systemintegration samt 
tjänsteorienterad arkitektur. Vidare ges kunskaper om beroenden, både verkliga 
och artificiella samt dess påverkan på arkitekturen. Kursen behandlar även 
kodning och kodningsspråk för att kunna använda tjänsteorienterad arkitektur.  
 

•••• Systemering 
Kursen presenteras under föregående utbildning. 

 
���� Karlstads universitet: IT design Affärssystem och ekonomi   
Utbildningen ger kunskap inom IT design med fokus på affärssystem och deras 
speciella problematik.  
 
Vi har funnit 3 st kurser i utbildningen:  
•••• Affärssystem utvecklingsmodeller 

Kursen har sin utgångspunkt i verksamhetsutveckling och vid de frågeställningar 
som sker vid anskaffning och förvaltning av affärssystem i organisationer. Vidare 
behandlas frågeställningar om kravspecifikationer, olika implementeringstekniker 
Kursen ger även tillfälle till ett praktiskt projektarbete. 
 

•••• Anskaffning av IT system 
Kursen ger kunskaper om olika beskrivningstekniker och modelleringsformer i 
analys och design av IT system.  Vidare belyses hur arbetet med kravspecifikation 
kan användas i olika sammanhang som stöd vid upphandling av IT system.  
 

•••• Verksamheter och IT 
Kursen ger kunskaper om verksamheter, IT-stöd och förändringsarbete där 
grundläggande begrepp som kärnverksamhet, administration, styrning, 
förändringsanalys, metoder och modellering behandlas både teoretiskt och 
praktiskt genom caseuppgifter.  
 

���� Karlstads universitet: IT Design Bred ingång   
Utbildningen i IT-design ger grundläggande kunskaper i informatik och därefter 
väljer man mellan tre olika inriktningar, affärssystem och ekonomi, 
programvarudesign och systemdesign. 
 
Vi har funnit 2 st kurser i utbildningen som är samma som för utbildningen ovan:  
•••• Anskaffning av IT system 
•••• Verksamheter och IT 

För mer information om kurserna se under föregående stycke.  
 

���� Karlstads universitet: IT Design Systemdesign   
Utbildningen i IT-design med fokus på systemdesign utbildar i att analysera, designa 
och utveckla IT system i samarbete med användarna.  
 
Vi har funnit 2 st kurser i utbildningen som är samma som för utbildningen ovan:  
•••• Anskaffning av IT system 
•••• Verksamheter och IT 

För mer information om kurserna se under föregående stycke.  
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���� Karlstads universitet: IT, Projektledning och affärssystem   
Utbildningen inriktar sig på projektplanering och ledarskap med en spetskompetens 
mot affärssystem.  
 
Vi har funnit 4 st kurser i utbildningen, varav 3 st är samma som för utbildningen 
ovan 
•••• Affärssystem utvecklingsmodeller 
•••• Anskaffning av IT system 
•••• Verksamheter och IT 

För mer information om kurserna se under föregående stycke.  
 
•••• Verksamhetsutveckling med process och flerpartsperspektiv 

Kursen behandlar processorienterad verksamhet - och systemutveckling som 
samverkan mellan flera organisationer. Kurser ger kunskaper om grundläggande 
processbegrepp, motiv till och strategier för effekter av processorienterad 
verksamhets- och systemutveckling. Särskilt fokus ligger på metoder och 
arbetssätt i processmodellering för att kunna utvärdera IT-stöd.  
 

���� Luleå universitet: Systemvetenskap 
Utbildningen är ett program med stor valfrihet och studenten får välja kurser utifrån 
olika inriktningar som t ex e-tjänster, verksamhetsutveckling eller programmering.  
 
Vi har funnit 5 st kurser i utbildningen:  
•••• Design av IT 

Kursen är en grundkurs i design av IT system där studenten ges kunskaper om 
centrala begrepp och metoder för systemutveckling samt olika systemteoretiska 
grundbegrepp och att applicera dessa på IT system. Kursen ger även kunskaper 
om metoder och verktyg som används som stöd i utvecklingsarbetet.  

 
•••• IT design från ett systemperspektiv 

Kursen utgår från ett socialt sammanhang där informationssystem används och 
modeller, metoder och beskrivningstekniker som fokuserar på sociala och 
kulturella aspekter av systemutvecklingsprocessen presenteras.  

 
•••• Objektorienterad analys och design 

Kursen är indelad i fyra teoretiska delar krav, analys, design och implementering 
samt de två mer praktiska delarna modelleringsverktyg och projekt. Vidare ges 
kunskaper om analys och design med hjälp av UML som notationssätt. Studenten 
ges även tillfälle till tillämpning i ett praktiskt arbete med hjälp av ett fiktivt case.  

 
•••• Utveckling av informationssystem 

Kursen ger kunskaper i grundläggande systemutveckling, objektorienterad 
systemutveckling, livscykelmodellen, modellering med hjälp av UML samt 
tillämpningar av teoretiska moment i laborationer.  
 

•••• Verksamhetsutveckling med hjälp av IT 
Kursen ger kunskaper om verksamhetsutveckling, tekniskt stöd i organisationer 
samt metoder för att designa om organisationen med hjälp av IT. I kursen ingår 
även ett praktiskt moment där studenten analyserar en befintlig verksamhet med 
syfte att designa och konstruera en ny IT lösning.  
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���� Lunds universitet: Systemvetenskap, design av informationssystem  
Utbildningen fokuserar på frågeställningar som anknyter till hur informationssystem 
och informations- och kommunikationsteknik samverkar. 

 
Vi har funnit 1 st kurs i utbildningen:  
•••• Verksamhetsutveckling  

Kursen ger kunskaper om analys av övergripande systemegenskaper hos 
verksamheter, om avgränsning och modellering med hjälp av objektorienterade 
tekniker samt enklare analyser av användningsområden.  
 

���� Malmö högskola: Affärssystem - Teknik, ekonomi och ledarskap  
Utbildningen ingår i en familj av program inom teknik, ekonomi och ledarskap som 
ger studenten möjlighet att själv välja huvudområde. 
 
Vi har funnit 1 st kurs i utbildningen:  
•••• Informationssystem II 

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om systemarkitektur, 
informationssäkerhet, mjukvaruutveckling - och modelleringsparadigm. Vidare 
ges kunskaper om modellering och design med UML.  
 

���� Umeå universitet: Systemvetenskap med inriktning mot design, 
interaktion och innovation  

Utbildningen har en inriktning mot design, interaktion och innovation med fokus på 
samspelet mellan människa och informationsteknik.  
 
Vi har funnit 3 st kurser i utbildningen:  
•••• IT arkitektur 

Kursen behandlar hur datasystem kan integreras med varandra genom 
användning av modern IT – arkitektur samt fokuserar på hur systemintegration 
kan uppnås med hjälp av tjänsteorienterad arkitektur. Vidare ges även kunskaper 
om analysering av olika problem vid bristande systemdesign.  
 

•••• Systemdesign 
Kursen ger en introduktion till metoder, tekniker och verktyg för systemdesign 
och syftet är ett skapa en djupare förståelse för de möjligheter som erbjuds. 
Kursen ska även ge kunskaper om allmänna teorier om systemutveckling och 
användandet av formella modeller. 
 

•••• Systemutveckling och organisationsförändring 
Kursen behandlar användning och utveckling av informationsteknik och hur 
denna relaterar till organisationers mål och övergripande verksamhet. Vidare ges 
kunskaper om systemutveckling med avseende på teorier, metoder och tekniker 
vid analys och modellering samt om objektorienterad systemutveckling.  
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���� Växjö universitet: Informationslogistik   
Utbildningen ger en kombination mellan de tre ämnesområdena informatik, logistik 
och ekonomi. 
 
Vi har funnit 3 st kurser i utbildningen:  
•••• Affärsutveckling med affärssystem 

Kursen ger grundläggande kunskaper om teorier bakom standardsystem och 
affärssystem, nyttan med affärssystem vid affärsutveckling samt val av systemet 
och planering för implementering.  
 

•••• Informationsdesign 
Kursen ger grundläggande kunskaper om teorier bakom standardsystem och 
affärssystem, nyttan med affärssystem vid affärsutveckling samt val av system och 
planering för implementering.  

 
•••• Verksamhetsutveckling  

Kursen behandlar verksamhetsutveckling och hur man beskriver verksamheter, 
översikt av olika synsätt för verksamhetsutveckling, organisatorisk förändring 
samt förändringsanalys och modelleringsverktyg.  
 

���� Växjö universitet: Systemvetenskap, affärs- & verksamhetsutveckling 
Utbildningen är inriktad mot att lära studenten att beskriva och analysera 
affärsverksamheter med fokus på samverkan mellan IT-system, människor och 
verksamhet. 
 
Vi har funnit 2 st kurser i utbildningen:  
•••• Informatik och verksamhetsutveckling 

Kursen behandlar verksamhetsbeskrivning, administrativ styrning av 
verksamheter, informationsteknologi, informationssystemstrategier samt 
modellering och praktikfall.  

 
•••• Objektorienterad analys och processbeskrivning 

Kursen omfattar en genomgång av objektorienterade metoder för analys och 
beskrivning av verksamheter. Vidare skall studenten ha kunskap i att följa en 
strukturerad ansats.   
 

���� Örebro universitet: Systemvetenskapliga programmet   
Utbildningen har en inriktning på systemutveckling som erbjuder studenten stor 
valfrihet att själva anpassa sin utbildning. Vi har funnit 1 st kurs i utbildningen:  
 
•••• Systemutvecklingsteori 

Kursen behandlar metoder och metodik för utveckling av informationssystem 
samt metodteori. Vidare ges kunskaper om modeller och metoder för 
systemutveckling, förändrings- och verksamhetsanalys, systemarkitekturer, 
projektstyrning och objektorienterad analys och design.  
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5.4.1. Analys av lärandemål 
Vi studerar de lärandemål som finns angivna för kurserna och som har sin inriktning 
på elevens färdigheter inom verksamhetsorienterad systemutveckling för att finna ut 
gemensamma mönster och olika kategorier. Fullständig förteckning av analysen av 
lärandemål finns i bilaga 6. Det finns tre kategorier av lärandemål: 

• Studenten skall ha värderingsförmåga och förhållningssätt till 
• Studenten skall ha förvärvat kunskap om och förståelse för 
• Studenten skall kunna 

 
De tre huvudkategorierna i lärandemål har olika stor betydelse och det är främst i 
gruppen studenten skall kunna som de flesta kunskapsmålen finns. Vår analys är helt 
inriktad på de kunskapsmål som är relaterade till verksamhetsorienterad 
systemutveckling och de är inte allmänna för vilken kurs som helst.  
 

���� Studenten skall ha värderingsförmåga och förhållningssätt till 
Detta är den minsta gruppen som endast innehöll 8 st lärandemål, och i gruppen 
kunde vi aggregera till 3 st gemensamma mål: 

• Användarnas roll i systemutvecklingsprocessen (3 st lärandemål) 
• Integration i systemutvecklingsprocessen (2 st lärandemål) 
• Val av olika modeller för systemutveckling (2 st lärandemål) 

  
Vilket gör att man kan dra slutsatsen att det verkar vara viktigast att ha en 
värderingsförmåga och ett förhållningssätt till användarnas medverkan.  
 

���� Studenten skall ha förvärvat kunskap om och förståelse för 
I denna grupp finns det 34 st lärandemål som vi har kunnat aggregera till 6 st 
gemensamma mål: 

• Förståelse för informationen och informationssystemets roll i verksamheten  
(9 st lärandemål) 

• Förståelse för olika modeller för systemutveckling (6 st lärandemål) 
• Förståelse för ett processinriktad arbetssätt (6 st lärandemål) 
• Systemarkitekturens roll (5 st lärandemål) 
• Förståelse för användandet av UML och objektorientering (3 st lärandemål) 
• Därutöver finns det 5st lärandemål som inte har kunnat sammanslås 

  
Vilket gör att man kan dra slutsatsen att det verkar vara viktigast att studenten skall 
ha kunskap och förståelse för informationen och informationssystemets roll i 
verksamheten.  

���� Studenten skall kunna 

Detta är den klart största kategorin och här finns det 198 st kunskapsmål. Då denna 
grupp är så pass stor och även den mest tongivande gör vi en fördjupad analys av den. 
Inom denna grupp finns det 35 st olika subkategorier som alla behandlar vilka 
färdigheter som studenten skall behärska inom verksamhetsorienterad 
systemutveckling och dess olika kurser, vilka specificeras i bilaga 6.  
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Vi har kunnat aggregera till 12 st gemensamma mål som studenten skall kunna: 
• Kunskap för information och informationssystemets roll i verksamheten  

(60 st lärandemål) 
• Tillämpa och redogöra för olika modelleringstekniker (25 st lärandemål) 
• Tillämpa färdigheterna som du lärt dig i ett projekt (20 st lärandemål) 
• Tillämpa objektorienterad systemutveckling och UML som modelleringsspråk 

(16 st lärandemål) 
• Definiera samt använda centrala begrepp inom ämnesområdet  

(12 st lärandemål) 
• Redogöra samt välja arkitekturstrategier och dess användningsområden  

(11 st lärandemål) 
• Tillämpa designmodellering inom systemutveckling (11 st lärandemål) 
• Redogöra för användbarhetsfaktorer, användbarhetscentrerad systemdesign 

samt människa – datorinteraktion aspekter (10 st lärandemål) 
• Tillämpa och förstå nyttan av att använda kravspecifikation i 

systemutvecklingsprocessen (9 st lärandemål) 
• Redogöra för samt använda olika utvärderingsmodeller (6 st lärandemål) 
• Tillämpa och förstå webbtjänster och tjänsteorienterad arkitektur  

(6 st lärandemål) 
• Tillämpa grundläggande forskningsmetodik och rapportskrivande  

(3 st lärandemål) 
• Därutöver finns det 9 st lärandemål som inte har kunnat sammanslås 

 
Vilket gör att man kan dra slutsatsen att det verkar vara viktigast att studenten skall 
ha kunskap om information och informationssystemets roll i verksamheten.  

Sammanfattningsvis har denna analys visat den tydliga betoningen på 
verksamhetsorienterad systemutveckling där vi bland de 240 olika kunskapsmålen 
fann 180 st som redogör för vad studenten ska kunna inom detta område.  

Det finns även en grupp av kunskapsmål som vi anser tillhör den klassiska 
systemdesignen och i denna grupp fann vi 49st mål som visar på denna inriktning. 
Avslutningsvis fann vi endast 11 st kunskapsmål som tillhör en modern systemdesign 
såsom tjänsteorienterad arkitektur och webbtjänster.  
 
Specifikation av lärandemål återfinns i bilaga 6. 
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5.4.2. Analys av kurslitteratur 
Vi studerar den kurslitteratur som finns angiven i kursplanerna för att finna mönster 
och samband. Fullständig förteckning av analysen av kurslitteratur finns i bilaga 7. Vi 
fann tio stycken inriktningar som förekom mer än två gånger: 
 

• Analys och design  
• Design  
• Informationssystem  
• Informationssäkerhet 
• Objektorienterad analys och design 
• Processorientering 
• Systemdesign/systemutveckling  
• RUP 
• SOA  
• UML  

 
Dessa tio kategorier stod tillsammans för 75 % av all kurslitteratur med en tonvikt för 
de tre stora inriktningarna design, informationssystem och objektorienterad analys 
och design som stod för 43 % av all kurslitteratur.  Vi väljer därför att göra en 
fördjupad design på dessa tre huvudkategorier: 
 
•••• Design  
I denna grupp, förekom namnet design i titelns namn 11 gånger bland 
kurslitteraturen. Vi fann att kursboken Design av informationsteknik – materialet 
utan egenskaper med Löwgren & Stolterman förekom flest antal gånger (5ggr).  
 
•••• Informationssystem 
I gruppen informationssystem, där namnet informationssystem förekom i titelns 
namn 11 gånger, fann vi inte samma tydliga val av kursbok som i föregående kategori. 
De två böcker som förekom flest gånger är Strukturering av informationssystem - 
arkitekturstrategier i teori och praktik av Axelsson & Goldkuhl som förekom tre 
gånger och Information systems development – Methods in action av Fitzgerald & 
Russo som finns med två gånger.  
 
•••• Objektorienterad analys och design 
I den här gruppen där namnet objektorienterad analys och design förekom i titelns 
namn 9 gånger fanns ett tydligt val av kurslitteratur och det var Objektorienterad 
analys och design med Mathiassen, Munk-Madsen, Nilsen och Stage som förekom 
fyra gånger.  
 
Avslutningsvis gjorde vi även en analys över författarna men då denna inte tillförde 
något ytterligare än vad som redan framkommit lät vi denna bero. Fullständig 
förteckning över kurslitteraturen finns i bilaga 7.  
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5.4.3. Sammanfattning analys av kärnvariabeln 
 
Vår fördjupande analys av kärnvariabeln har visat på ett tydligt mönster som är 
inriktningen av systemutveckling i kursutbudet. Trots att skolorna namnger både 
utbildningar och kurser olika finns det stor likhet i kursutbudet, där systemering och 
systemutveckling, verksamhetsutveckling och objektorienterad analys- och design 
står för 55 %. Vi har även noterat att i val av kurslitteratur finns en stor likhet med 
kursboken Design av informationsteknik med Löwgren & Stolterman som 
förekommit flest antal gånger. Nedan visas ett diagram som visar fördelningen av 
kurserna i kärnvariabeln.  
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 Figur 5.2 visar fördelningen av olika typer av kurser inom systemutveckling 
 
Ett flertal kurser har en blandning mellan teori och praktik och tanken är dels att 
studenten ska förstå det designinriktade angreppssättet och få möjlighet att med 
hjälp av ett projektarbete hantera helheten i ett systemutvecklingsprojekt.  
 
I vår analys har vi funnit ett stort antal kurser som undervisar i traditionell 
systemutveckling och att man använder en livscykelmodell som innebär att man 
bygger ett system från början till slut. 
 
Vi har även funnit att det finns vissa tendenser för att inriktningen kan vara på väg 
att förändras mot nyare metoder för systemutveckling. Vi har funnit kurser i både 
processorienterad systemutveckling och tjänsteorienterad arkitektur, eller SOA som  
är dess engelska benämningen (Service Oriented Architecture).  
 
Som vi nämnt tidigare har vi inte funnit samtliga kursplaner varför de inte har 
kunnat komma med i denna kartläggning. Av kursnamnet skulle man kunna tro att 
den kommer att utbilda inom nyare metoder för systemutveckling, men det är ju bara 
spekulationer i dagsläget.  
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6. Diskussion 

Vi har i utbildningarna funnit att det finns olika teorier för vad systemutveckling står 
för och enkelt kan man säga att det är baserat på två skilda inriktningar. En 
inriktning anser att systemutveckling innebär att man utbildas mer tekniskt på 
programmering och programutveckling och en där man är mer inriktad på den lite 
mer mjuka sidan av systemutveckling med verksamhetsfokusering.  
 
Vi har kartlagt utbildningsutbudet av utbildningar som ges inom systemutveckling 
och funnit ett varierat utbud. Det var överraskande att finna att utbudet av 
utbildningar var så stort och att utbildningar i ämnet systemutveckling förekommer 
mer eller mindre i så många som 14 st olika examina. Vi fann två huvudkategorier, 
informatik respektive olika examina som visar två tydliga synsätt på 
systemutveckling. Vår uppdelning i två kategorier är baserade på deras inriktning på 
systemutveckling.  
 
Genom den axiala kodning som vi har utfört har vi funnit flera samband och mönster 
mellan utbildningarna. I huvudgruppen olika examina fann vi samband på den 
tekniska inriktningen på systemutveckling. Bland de 36 st utbildningarna fanns en 
inriktning mot programmering och programutveckling och vi fann samband mellan 
utbildningarna kring betoningen av kurser inom traditionellt datalogiska ämnen.  
 
I vår andra huvudgrupp, informatikutbildningarna som var 30 st fann vi ett flertal 
mönster och samband. Det största mönstret i denna grupp är att den ger ett större 
urval av olika ämneskategorier i utbildningarna. Vi fann också ett gemensamt 
mönster i att de har en inriktning mot användandet av själva informationssystemen 
och mot konsekvenser av IT för såväl individer, samhälle och organisation.  
 
Vi har funnit gemensamma nämnare i båda kategorierna och den ena kategorin har 
ett inslag av mer tekniska utbildningar och en syn som i mångt och mycket innebär 
att det är nödvändigt att kunna mycket programmering och mjukvaruutveckling. I 
denna kategori har vi funnit ett gemensamt mönster av teknikinriktade kurser som 
oftast är inom datavetenskap. Inom informatikgruppens utbildningar ger samtliga 
utbildningar examen i informatik och här fann vi en gemensam nämnare i något som 
vi benämner som verksamhetsorienterad systemutveckling. I denna grupp fann vi en 
större variation av kursämnen även om den stora delen givetvis är inom informatik. 
Utbildningarna tycks även erbjuda studenten en större valfrihet att påverka 
kursutbudet och således även inriktningen på utbildningen. 
 
Vår analys av utbildningsutbudet visar på klara skillnader i utbildningsinriktningen 
för de båda huvudkategorierna. I kategorin med olika examina fann vi en övervikt 
mot de tekniska områdena och de flesta utbildningar har mellan 50 och 100 % med 
kurser inom datavetenskap. Vi fann även utbildningar med intressanta blandningar 
av t.ex. datavetenskap och informationsvetenskap och mellan datavetenskap och 
företagsekonomi. Sammanfattningsvis har denna grupp av utbildningar en 
fokusering mot den tekniska inriktningen av systemutveckling. Vår andra 
huvudkategori, informatik, har en stark inriktning mot just informatik och 
verksamhetsorienterad systemutveckling. Denna inriktning går som en röd tråd 
genom systemutvecklingsutbildningarna inom informatikgruppen.  
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Även här fann vi utbildningar med intressanta blandningar där t.ex. 
kognitionsvetenskap och digitala medier finns med. Vi fann att denna grupp av 
utbildningar i flera fall erbjöd studenten valfrihet att själv anpassa utbildningen, 
ibland kan studenten välja enstaka kurser och i andra fall tillåts studenten välja över 
hela terminsblock.  
 
Analysen av kursernas lärandemål visar på en tydlig inriktning mot vad studenten 
skall kunna göra efter avslutade kurser och med hjälp av dessa har vi fått en tydlig 
bild av kursernas inriktning. I vår genomgång av kursplanerna inom informatik fann 
vi ett tydligt mönster som var kurser som utbildar inom verksamhetsorienterad 
systemutveckling och vi gjorde en jämförelse kring kursernas inriktning. Vi har funnit 
ett tydligt samband som visade att man fortfarande utbildar i traditionell 
systemutveckling. Det är ett förvånansvärt litet antal kurser som har anammat det 
nya sättet att bygga system med hjälp av tjänsteorienterad arkitektur och 
webbtjänster. Dock vill vi lägga in en brasklapp kring denna analys, då vi inte funnit 
samtliga kursplaner.  Ibland har det berott på att en del skolor gjort om sina 
utbildningsplaner inför hösten -08 och kursplanerna inte finns ännu. Varför 
utbildningarna görs om kan vi endast spekulera i och vi tror att det kan bero på att 
skolorna vill gå ifrån att undervisa i vattenfallsmetoden och istället ha en modernare 
inriktning som möter marknadens krav. Därför kan de kursplaner som vi inte lyckats 
få fram ha en modernare inriktning som inneburit ett annorlunda resultat.  

6.1. Diskussion kring vårt val av metod 
Inför valet av metod funderade vi på dels hur vi bäst skulle kunna besvara 
forskningsfrågan samt i vad denna skulle kunna resultera i. Vår kartläggning av 
utbildningar skulle kunna ses som en form av textanalys och att vi analyserar den text 
som ges från t.ex. högskolornas hemsidor och deras officiella kurs– och 
utbildningsplaner. Vårt syfte är dock inte att vare sig tolka eller analysera texten utan 
att ta fram vilken form av examina som utbildningen ger och när det gäller kurser så 
söker vi ämnet och den inriktning som de undervisar i. Därför fann vi inte att vi 
kunde använda någon av de textanalysmetoderna som finns.  
 
Vårt val av forskningsmetod, grounded theory, har varit den optimala teorin då den 
bygger på att man inte har någon förbestämd teori eller hypotes. Vår undersökning av 
utbildningsutbudet för systemutveckling har inneburit att vi har gjort en stor 
datainsamling och under detta arbete har vi insett att vi behöver verktyg för att kunna 
kategorisera all data. Vi har sammanställt ett antal olika kategorier för att på så sätt 
kunna utföra kodningen och nå fram till målet att analysera kärnvariabeln. Vårt 
arbete hade inte varit möjligt att genomföra utan stöd av denna teori!  
 
Grounded theory har passat väl som metod för undersökningen och den har varit ett 
bra hjälpmedel för att kunna bearbeta och analysera datamaterialet stegvis. Metoden 
var okänd för oss innan vi startade undersökningen och den har en väldefinierad 
arbetsgång som vi har följt och som har hjälpt oss väl under arbetets gång.  

6.1.1. Diskussion kring teori  
Metoden har hjälpt oss att besvara vår forskningsfråga och utmynnat i en teori som 
innebär att vi nu kan säga att det finns två stycken inriktningar på systemutveckling. 
Den teori som vi fann är att det finns en teknisktorienterad som kännetecknas av en 
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inriktning mot programmering och programvaruutveckling, här läggs vikten på 
traditionellt datalogiska ämnen. Den andra inriktningen är mer 
verksamhetsorienterad och kännetecknas av sin syn på mer mjuka värden såsom dess 
inriktning mot användandet av själva informationssystemet och dess konsekvenser 
av IT för både individer, samhälle och organisation.   
 
Vi har funnit den hypotes vi sökte inledningsvis och den säger att det finns två 
inriktningar på systemutveckling. Vår teori har vuxit fram under vårt arbete med 
datamaterialet och denna kan nu såväl verifieras som falsifieras i framtida forskning.  

6.2. Författarnas reflektioner 
Vi har en mycket intressant och givande period bakom oss då vi har sammanställt 
detta material. Vi började vår undersökning med att besöka samtliga högskolors och 
universitets hemsidor för att finna utbildningar som i sin marknadsföring utbildar till 
systemutvecklare. Det första som slog oss var kvaliteten eller ska vi kanske säga 
bristande kvalitet på högskolornas hemsidor. Man brukar säga att ”bagarens barn får 
inga bullar” och just det ordspråket passar bra även här. Vi hade aldrig i vår vildaste 
fantasi kunnat föreställa oss en sådan dålig struktur och i många fall bristande 
användarvänlighet hos dem som utbildar i att konstruera användbara system och 
webbsidor och själva säger att det är så viktigt med användarvänliga gränssnitt… 
 
Vem hade kunnat ana att vi skulle sitta här med mer än 470 st kurser att analysera? 
Vi var inte medvetna om det då vi startade vår undersökning och inte heller kunde vi 
ana de problem som vi ställts inför då vi sökt efter kurs – och utbildningsplaner. Det 
visade säg i många fall var i stort sätt omöjligt att finna vare sig utbildningsplaner 
eller ännu värre kursplanerna. Många gånger var det som att gå i en djungel och det 
var bara slumpen som gjorde att man hittade rätt. Självklart fanns det högskolor som 
var mer eller mindre exemplariska men dessvärre var de i minoritet. I själva verket 
har det krävts en stor mängd e-mail och påstötningar för att få tag i först och främst 
utbildningsplanerna som var nödvändiga för att kunna kategorisera utbildningarna.  
 
Att finna kursplanerna har visat sig vara ett ännu större problem och det tycks vara 
ett eftersatt område att uppdatera då vi funnit många gamla och föråldrade 
kursplaner och de nya kurserna har det inte funnits några kursplaner till. Det hade 
varit intressant att se om de kursplaner som saknas inom informatikområdet hade 
påvisat ett annat resultat än det vi fann, att utbildningsinriktningen var obsolet. Vår 
förhoppning är att de kursplaner som vi saknade har en inriktning på framtidens 
systemutveckling och om de hade varit med hade vi kommit fram till en annorlunda 
slutsats. Kanske hade vi kunnat påvisa att utbildningsinriktningen var mer 
framtidsorienterad. 
 
Vi har en förhoppning om att högskolorna kommer att bättra på sina hemsidor och 
framförallt erbjuda en bättre struktur där det är enkelt att finna både kurs- och 
utbildningsplaner. Dessa två är nödvändiga för att ge mig som spekulant en 
bekräftelse på om utbildningen är det jag söker eller inte. Sett ur ett 
marknadsföringsperspektiv är hemsidan skolans ansikte utåt och det första intrycket 
är oerhört viktigt samtidigt som man även ska kunna finna den information som man 
söker.  Därför vill vi uppmana de som läser vår rapport att påpeka för högskolorna att 
de behöver förbättra sina hemsidor och ha en mer användarvänlig och framförallt 
mer lättnavigerad hemsida!  
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7. Slutsats 

I vår undersökning var vi nyfikna på om det fanns olika synsätt på systemutveckling 
och för att kunna ta reda på detta undersökte vi det utbildningsutbud som finns. Vi 
fann 66 st olika utbildningar och genom att utföra en öppen kodning studerade vi 
vilken form av examina som gavs och vi fann totalt 14 st olika. Genom att undersöka 
dessa fann vi att det finns två olika inriktningar av systemutveckling, en som är 
tekniskt inriktad och en som är verksamhetsinriktad.  
 
Vi undersökte sedan de båda grupperna på en djupare nivå, vilket innebar att vi 
gjorde en axial kodning. I gruppen med teknisk systemutveckling fann vi 10 st olika 
examina och i dessa utbildningar fanns en gemensam nämnare kring inriktningen 
främst mot programmering och programvarudesign.  I den andra gruppen, med 
utbildningar vars inriktning är mot verksamhetsorienterad systemutveckling, gav 
samtliga examen inom kategorin informatik. Ämnet informatik har flera olika 
examina och vi fann 4 st olika examina inom området samt en som inte utbildade 
inom vårt kärnämne systemutveckling.  
 
Vårt syfte med studien var dels att kartlägga vilket utbildningsutbud som erbjuds i 
ämnet systemutveckling och vi hade inte kunnat föreställa oss att utbudet skulle vara 
så brett och förekomma i så många olika examina. Vårt arbete med att finna 
kärnvariabeln gav oss en insikt i att det finns två tydliga inriktningar inom 
systemutveckling, där informatiken står för den något mjukare aspekten med tonvikt 
på verksamhetsutveckling. Detta arbete har resulterat i en teori som säger att det 
finns två olika inriktningar på systemutveckling och vårt fortsatta arbete var att 
fördjupa oss inom kategorin med utbildningar inom informatikämnet. 
 
Vi fann totalt 28 st utbildningar som ger examen i informatik och utbildar i 
systemutveckling och vi analyserade samtliga kurser i dessa utbildningar för att finna 
ut vilka av dessa kurser som utbildar i just systemutveckling. Att analysera samtliga 
kurser visade sig vara ett mycket digert arbete då det var 472 st kurser totalt. Vi fann 
totalt 56 st kurser inom kärnvariabeln, verksamhetsorienterad systemutveckling, som 
vi analyserade på en djupare nivå då vårt mål var att finna ut kursernas inriktning.  
 
När vi startade vårt uppsatsarbete ville vi ha svar på vilket utbud av utbildningar som 
ges för systemutveckling och vårt syfte var att jämföra kurserna för systemutveckling 
inom informatikområdet. Utbildar man fortfarande enligt den traditionella 
skandinaviska systemutvecklingsmetodologin där man bygger ett system från botten 
och enligt ett antal olika faser eller steg? Vi fann ett antal kurser som visar att man 
fortfarande utbildar i traditionell systemutveckling. Det var förvånande att inse att vi 
i dagsläget inte har kunnat finna mer än ett fåtal utbildningar som är inriktade på det 
lite mer moderna sättet att bygga system med hjälp av tjänsteorienterad arkitektur.  
 
Vi gjorde även analyser av lärandemål för kurserna som visade intressanta slutsatser 
med betoning på en verksamhetsorienterad systemutveckling. Vi fann att det är 
viktigast att ha värderingsförmåga och förhållningssätt till användarnas medverkan, 
att det är viktigast att studenten skall ha kunskap och förståelse för informationen 
och informationssystemets roll i verksamheten.  
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Vi har även funnit kurser inom tjänsteorienterad arkitektur och webbtjänster, som 
får anses vara det lite nyare sättet att bygga system på. Utbudet vi fann var dock 
relativt litet och vi spekulerar kring om det bland de kurser som vi inte fann 
kursplaner på möjligtvis fanns flera med denna inriktning. Vår förhoppning är att 
vårt resultat hade varit annorlunda om vi hade funnit samtliga kursplaner då vi 
personligen gärna hade sett en modernare inriktning av utbildningsutbudet.  
 
Det är intressant att se att den skandinaviska modellen lever kvar i hög grad och att 
man fokuserar nyutvecklingen av system på användarmedverkan. Det utvecklas 
många nya informationssystem idag inom den offentliga sektorn, vilket vi har sett 
inom området som benämns e-Government. Detta område är i dagsläget den största 
motorn för nyutveckling av system och vi möts ofta av nya funktioner inom områdena 
e-förvaltning, e-tjänster och e-demokrati inom den offentliga sektorn.  
 
Vi har under vår utbildning fått lära oss ett sätt att se på systemutveckling som är 
baserad på ett verksamhetsorienterat perspektiv och vi ställer oss något undrade till 
om vi har utbildats på ”rätt sätt” som i detta fall innebär att möta arbetsmarknadens 
efterfrågan. Vi nämnde inledningsvis i rapporten att vår nyfikenhet kring denna 
undersökning bottnar i en känsla av att arbetsmarknaden efterfrågar en form av 
systemutvecklare med mycket programmeringskompetens. Vi har i vår rapport varit 
helt inriktade på att kartlägga utbildningsutbudet och har inte gjort någon forskning i 
vad det är som arbetsmarknaden efterfrågar varför denna fråga får lämnas obesvarad 
i denna undersökning och stanna vid våra spekulationer. För att besvara vad 
arbetsmarknaden efterfrågar anser vi att frågan bör utredas djupare.  
 
Vi anser att uppsatsen har en hög validitet och reliabilitet då vi lämnat våra 
spekulationer utanför analysen av datamaterialet. Vi är dock medvetna om att 
resultatet kunnat bli annorlunda om vi fått tillgång till samtliga kursplaner. 

7.1. Författarnas rekommendationer 
 
Man kan spekulera kring vad den något gammalmodiga inriktningen på kurserna 
inom verksamhetsorienterad systemutveckling har för effekter. Vi har en känsla av 
att det finns modernare inriktningar som vi borde ha utbildats inom då vi saknar 
utbildning i det som vi klassificerar som modern systemutveckling. Vi anser att 
informatiken bör göra en revidering av sin kursinriktning för att möta morgondagens 
krav på en framtida systemutveckling. Sedan Internet slog igenom har informatiken 
genomgått en förändring och idag görs många system som samverkar i flera företag 
med hjälp av ett slags nätverkstänkande där det ofta används webbtjänster och en 
form av tjänsteorienterad arkitektur.  
 
Vi har även noterat att det saknas kurser som ger kompetens inom upphandling och 
affärsprocesser, samt kurser som ger fördjupade kunskaper i systemanpassning. Vår 
förhoppning är att ett antal av de kurser som vi inte lyckats finna kursplaner på är 
mer framtidsinriktade. Avslutningsvis vill vi nämna att vi saknar några kurser i 
modern systemutveckling såsom t.ex. kurser i tjänsteorienterad arkitektur och 
webbtjänster och vi hoppas innerligt att morgondagens informatikstudenter får 
möjlighet att utbildas till att möta framtidens systemutveckling, om den nu finns. 
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7.2. Uppslag till fortsatta studier 
Det har varit mycket intressant och lärorikt att få studera utbildningsutbudet och om 
tillfälle ges skulle vi gärna vilja fortsatta och undersöka om arbetsmarknadens krav 
på systemutvecklare är detsamma som det man utbildas i. Vi skulle vilja undersöka 
om kraven möts och om arbetsmarknaden finner den kompetens som de efterfrågar. 
Finns det en arbetsmarknad för oss informatiker och vad innebär den?  
 
Vi har även ett intresse kring hur många nya informationssystem som byggs idag. Vi 
skulle vilja undersöka marknaden inom segmentet e-Government och den 
utvecklingen som sker inom den offentliga sektorn. Vad innebär utvecklingen av 
framförallt e-tjänster inom områdena e-förvaltning och e-demokrati? Inom denna 
grupp finns en stor marknad för nyutveckling som vi gärna vill undersöka. 
 
Vi har ett stort intresse för systemutveckling och framförallt för kring framtidens 
systemutveckling. Om tillfälle ges skulle vi gärna vilja spekulera om framtiden och 
hur morgondagens utbildning ska se ut för att möta arbetsmarknadens krav? Detta är 
frågor som vi gärna skulle vilja utreda i en framtida undersökning om tillfället ges.  
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Bilaga 1 Förteckning olika examina 

Nedan listas utbildningarna från kapitel 5.1 analys kategorin olika examina och de är 
sorterade efter den subkategori som de tillhör. 

Data – och systemvetenskap 
Vi har funnit fyra utbildningar inom denna kategori: 

 
•••• Stockholms universitet: Data- och systemvetenskapligt program,  

Den här utbildningen har stort fokus mot data och systemvetenskap. Framtida 
yrken kan vara systemutvecklare, programmerare, projektledare, konsult och 
mycket annat. 
 

•••• Stockholms universitet: Kandidatprogram i datorspelsutveckling  
Den här utbildningen har fokus mot datorspelutveckling. Framtida yrken är 
systemutvecklare med inriktning på datorspel. Det kan omfatta programmering, 
utformning av grafik och ljud, utveckling av spelidén. 
 

•••• Uppsala universitet: Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram  
Utbildningen ger kunskaper om hur system och program samverkar med 
individer och grupper inom olika verksamheter. Framtida yrkesroller är 
systemutvecklare, systemvetare, systemerare, IT-chef, programmerare, design- 
och spelutvecklare, IT-strateg och databasmanager. 
 

•••• Stockholms universitet: IT och kommunikationsvetenskap  
Den här utbildningen har en inriktning mot IT och kommunikationsvetenskap. 
Exempel på framtida yrken är systemutvecklare och interaktionsdesigner. 

Datalogi 
Vi har funnit en utbildning i denna kategori 
 

•••• Högskolan i Kristianstad: Datasystemutvecklingsprogrammet  
Det här är en utbildning som är inriktad på att ge studenten en bred kompetens 
inom datalogi och systemutveckling. Framtida yrkesroll är systemutvecklare.  

Datavetenskap 
Vi har funnit 20 utbildningar i denna kategori, vilket är den stora kärnan i de olika 
systemutvecklarutbildningarna som inte leder till examen i informatik.  
 

•••• Blekinge tekniska högskola: Data och systemvetenskap 
Det här är en utbildning med 100 % datavetenskap. Utbildningen är för den som 
vill arbeta med systemutveckling och problemlösning genom logiskt tänkande. 
Framtida yrken kan bland annat vara systemutvecklare, webbdesigner, 
projektledare eller programmerare. 
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•••• Göteborgs universitet: Datavetenskapligt program 
Utbildningens första år är rent datavetenskaplig, därefter kan studenten själv 
välja inriktning mellan t ex biologi, ekonomi, lingvistik och matematik. Framtida 
yrken kan vara systemutvecklare, programmerare, systemarkitekt eller 
projektledare. 
 

•••• Högskolan Gävle: Datavetenskap med inriktning IT arkitekt 
Utbildningen ger en bred grund inom datavetenskap, där programmering och 
systemering är grundstenarna. Framtida yrken är systemutvecklare och IT 
arkitekt.  
 

•••• Högskolan i Kalmar: Utvecklare av digitala tjänster  
Den här utbildningen har fokus på datavetenskap, tanken är att studenten ska få 
en god insikt i det datavetenskapliga området med en inriktning mot 
interaktionsdesign. Framtida yrken är t.ex. systemutvecklare och 
interaktionsdesigner. 
 

•••• Högskolan i Skövde: Datavetenskapligt program  
Utbildningen är inriktad på datavetenskapliga studier. Framtida yrken är 
systemutvecklare, programmerare, IT ansvarig eller IT samordnare.  
 

•••• Högskolan i Skövde: Open source systemutvecklare  
Den här utbildningen är inriktad på datavetenskapliga studier med inriktning mot 
open source (öppen källkod). Framtida yrken är systemutvecklare med 
spetskompetens inom Open Source. 
 

•••• Högskolan Väst: Datateknik och programutveckling 
Den här utbildningen ger god kunskap i utveckling och programmering av mobila 
tjänster och webbtjänster. Framtida yrken är systemutvecklare av mobila 
applikationer och webbtjänster, programmerare, IT-tekniker, IT-ansvarig och 
projektledare. 

 
•••• Karlstads universitet: Dataingenjör, bred ingång 

I den här utbildningen ges en bred bas inom IT och man väljer sedan en 
inriktning, datasäkerhet, datavetenskap eller Internetteknik. Framtida yrken kan 
vara systemutvecklare, programmerare eller konsult. 
 

•••• Karlstads universitet: Dataingenjör, inriktning datavetenskap 
De två första åren är samma som föregående program och man har möjlighet att 
välja denna utbildning direkt eller inför tredje året. Datavetenskap är ett av de tre 
valbara utbildningsområden. Framtida yrkesroll kan vara, systemutvecklare, 
programmerare, systemadministratör och konsult.  
 

•••• Karlstads universitet: Dataingenjör, inriktning Internetteknik  
De två första åren är samma som föregående program och man har möjlighet att 
välja denna utbildning direkt eller inför tredje året. Internetteknik är ett av de tre 
valbara utbildningsområden. Framtida yrkesroll kan vara systemutvecklare, 
programmerare eller försäljare av kommunikationssystem.  
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•••• Karlstads universitet: IT Design Programvarudesign  
Den här utbildningen ger kunskaper inom programutveckling. Framtida yrken 
kan vara systemutvecklare, programmerare, IT-utvecklare eller IT-konsult.   
 

•••• Linköpings universitet: Datavetenskap  
Utbildningens bas utgörs av matematik, programmering, datalogi och 
kognitionsvetenskap. Framtida yrken är systemutvecklare, programmerare och 
programutvecklare. 
 

•••• Mittuniversitetet: Affärssystem, IT och ekonomi  
Den här utbildningen ger en kombination av IT och företagsekonomi. Framtida 
yrken kan vara systemutvecklare, programmerare eller varierande arbetsuppgifter 
inom affärssystem. Många arbetar mitt emellan med att integrera i system där 
båda kunskaper behövs.  
 

•••• Mittuniversitet: Webbdesign  
Utmärkande för denna utbildning är att den är tvärvetenskaplig och ger 
kunskaper i både datateknik och grafisk formgivning av webbplatser och 
webbtjänster. Framtida yrken kan vara systemutvecklare, webbutvecklare eller 
grafisk formgivare. 
 

•••• Mälardalens högskola: Datavetenskapliga programmet 
Den här utbildningen ger en bas med kunskaper i datavetenskap och 
programmering och man väljer sedan en inriktning, spel, artificiell intelligens, 
datornätverk och datakommunikation. Framtida yrken är systemutvecklare, 
programmerare, webbutvecklare, nätverkstekniker, systemadministratör eller 
datakonsult. Vilket arbete som passar bäst beror på vilken inriktning man valt.  
 

•••• Mälardalens högskola: Datavetenskap inriktning artificiell intelligens 
Grunden i den här utbildningen är det datavetenskapliga programmet och 
artificiell intelligens är ett av de tre valbara utbildningsområden.  
 

•••• Mälardalens högskola: Datavetenskap inriktning datornätverk och 
datakommunikation  
Grunden i den här utbildningen är det datavetenskapliga programmet och 
datornätverk och datakommunikation är ett av tre valbara utbildningsområden.  
 

•••• Sveriges lantbruksuniversitet: Datavetenskap med miljöinriktning  
I grunden är detta samma utbildning som ovan men under det andra året läser 
man en miljö och naturvetenskaplig inriktning vid detta universitet. Framtida 
yrken kan vara systemutvecklare, systemvetare, systemerare och programmerare 
med särskilda kunskaper i hur man utvecklar system för miljöproblem.  

 
•••• Umeå universitet: Kandidatprogrammet i datavetenskap  

De två första åren läser man datavetenskap och matematik för att under sista året 
bredda sig inom t ex företagsekonomi, projektledning eller datavetenskap. 
Framtida yrken kan vara systemutvecklare och programmerare.  
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•••• Uppsala universitet: Kandidatprogram i datavetenskap  
Utbildningen är inriktad på datavetenskapliga studier där man det sista året har 
möjlighet att välja kurser inom andra områden. Framtida yrken kan vara 
systemutvecklare, systemvetare, systemerare och programmerare.  

Företagsekonomi (i kombination med IT) 
Vi har funnit tre utbildningar inom denna kategori 

 
•••• Högskolan i Halmstad: Affärssystemprogram Företagsekonomi 

I den här utbildningen ges en mix av företagsekonomi och informatik, med 
tyngdpunkt på ekonomi. Framtida yrken kan vara ekonomichef, controller, 
projektledare, affärssystemkonsult, affärs- och systemutvecklare. 
 

•••• Stockholms universitet: Kandidatprogrammet i ekonomi och IT 
Den här utbildningen ger en mix av företagsekonomi och data- och 
systemvetenskap. Framtida yrken är projektledare, controller, konsult, utredare, 
IT-chef, IT-samordnare, system- och verksamhetsutvecklare. 
 

•••• Södertörns högskola: Management med IT  
I den här utbildningen ges en mix av företagsekonomi och informatik. Det som är 
unikt med denna utbildning är inriktningen med beställarkompetens. Framtida 
yrken är beställare av teknikutveckling, systemutvecklare, projektledare eller 
systemförvaltare. 

Högskoleingenjör 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

 
•••• KTH: Högskoleingenjör i datateknik, program- och systemutveckling   

Detta är en utbildning till högskoleingenjör med två inriktningar, mot 
programvara - och systemutveckling och mot datornätverk. Framtida yrken kan 
vara systemutvecklare, programmerare samt dataingenjör. 

Informationsarkitektur 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

 
•••• Högskolan i Borås: Informationsarkitekt 

Utbildning har en mix mellan informationsarkitektur och IT med en inriktning 
mot verksamhetsförbättringar. Framtida yrken kan vara informationsarkitekt, 
verksamhetsutvecklare samt vidareutveckling av system.  

Medieinformatik 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

 
•••• Högskolan Väst: Digitala medier 

I den här utbildningen lär sig studenter metoder och tekniker för design- och 
produktionsarbete och principer för att skapa och redigera digitala bilder, ljud, 
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video och animationer med hjälp av professionella verktyg. Framtida yrken kan 
vara systemutvecklare, mediedesigner eller specialiserad informationsproducent. 

Medieteknik 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

 
•••• Södertörns högskola: IT, media och design 

Utbildning har en mix av medieteknik och informatik. Framtida yrken kan vara 
systemutvecklare, programmerare, webbdesigner, informationsdesigner, 
projektledare och grafisk designer.  

Programmering 
Vi har funnit en utbildning inom denna kategori 

 
•••• Linköpings universitet: Innovativ programmering   

Detta är en utbildning som utvecklar den individuella förmågan som 
programmerare där man behöver ha ett brinnande programmeringsintresse. 
Framtida yrken är programmerare, programmeringskonsult, systemutvecklare, 
tekniker, webb- och gränssnittsutvecklare.  

Programvaruteknik (software engineering) 
Vi har funnit tre utbildningar inom denna kategori 

 
•••• Blekinge tekniska högskola: Software engineering  

I den här utbildningen är man inriktad på programvaruteknik som är 
tillämpningen och underhåll av programvara. Framtida yrken är 
systemutvecklare, design och analys av IT system, projektledare, 
programvaruteknik eller teknisk försäljning. 
 

•••• Göteborgs universitet: Software engineering and Management 
I den här utbildningen arbetar man hela tiden i projekt. Projekten genomförs 
tillsammans med företag som är knutna till utbildningen. Framtida yrken är 
design, systemutveckling, programmering och analys av IT-system. 
 

•••• Växjö universitet: Datavetenskap, programvaruteknik 
Utbildningen ska ge insikt i datalogi med en inriktning mot programvaruteknik. 
Framtida yrken är programmerare, systemutvecklare, projektledare eller konsult. 
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Bilaga 2 Förteckning examen i 
informatik 

Nedan är en förteckning över utbildningarna som redovisas under kapitel 5.2 
Analyskategorin informatik, sorterade efter den subkategori som de tillhör. 

Data- och Informationsvetenskap 
I den här kategorin har vi funnit tre utbildningar 
 
•••• Malmö högskola: Affärssystem, teknik, ekonomi och ledarskap   

Utbildningen ger möjlighet för studenten att välja att ha huvudområde på 
ekonomi med IT eller data – och informationsvetenskap. Framtida yrken kan t.ex. 
vara system– eller verksamhetsutveckling, projektledare, produktchef, 
marknadsförare, systemförvaltare mm. 
 

•••• Malmö högskola: Data och telekom, teknik, ekonomi och ledarskap   
Det här är en utbildning där eleverna har möjlighet att påverka en viss del av 
utbildningen själv inom data och telekom, teknik, ekonomi och ledarskap. 
Framtida yrken kan vara t ex programutvecklare, systemutvecklare, tekniker, 
marknadsförare, inköpare, säljare eller projektledare.  

 
•••• Malmö högskola: Informationsarkitekt 

Den här utbildningen sker i första hand i projektform i samverkan med 
näringslivet. Framtida yrken kan vara affärsutveckling, systemdesign, 
informationsanalys, projektledning, webbprogrammering och programutveckling. 

Informatik 
Vi har funnit 21 utbildningar inom denna kategori: 

 
•••• Göteborgs universitet: Systemvetenskap: IT, människa, organisation 

I den här utbildningen får studenten kunskap om IT-relaterade frågor från 
tekniska, ekonomiska och sociala perspektiv. Framtida yrken är bland annat 
systemutvecklare, projektledare, programmerare, verksamhetsanalytiker, 
entreprenör, IT-strateg, IT-arkitekt och IT-chef. 
 

•••• Högskolan Dalarna: IT design och systemarkitektur  
Den här utbildningen har tonvikt på ämnet informatik och första året läser 
studenterna gemensamt med studenter från det systemvetenskapliga 
programmet. Framtida yrken är IT-arkitekt, IT-strateg, utbildare, 
databasadministratör, programmerare, systemdesigner, nätverksansvarig, IT-
konsult. 
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•••• Högskolan Dalarna: Systemvetenskapliga programmet  
I den här utbildningen kan det övergripande målet sammanfattas som 
systemutveckling med fokus på verksamhets- och systemutveckling. Framtida 
yrken kan vara programmerare, IT-konsult, systemutvecklare, projektledare, 
utbildare, systemförvaltare eller verksamhetsutvecklare. 
 

•••• Högskolan i Borås: Dataekonomutbildning  
Den här utbildningen behandlar lika stora delar av båda ämnesområdena 
företagsekonomi och informatik. Framtida yrken är redovisningsekonom, 
marknadsförare, projektledare, systemerare och programmerare, samt på sikt 
även i roller som ekonomichef och IT-chef. 
 

•••• Högskolan i Borås: Systemarkitektutbildningen  
Den här utbildningen har en inriktning på programutveckling och 
systemarkitektur, där studenten får lära sig många olika former av 
programmering. Framtida yrken är programmerare, systemutvecklare, 
systemarkitekt, konsulter och projektledare. 
 

•••• Högskolan i Borås: Systemvetarutbildning 
Utbildningen ger studenten goda kunskaper och färdigheter inom 
systemvetenskap för att kunna utforma effektiva IT-relaterade 
kommunikationslösningar. Framtida yrken är systemutvecklare, systemdesigner, 
systemanalytiker och användbarhetsexpert. 
 

•••• Högskolan i Halmstad: Affärssystemprogram inriktning på Informatik  
Utbildningen har särskilt fokuseras på affärssystemrelaterade områden, vilket 
uppnås genom att studera informatik och företagsekonomi. Framtida yrken kan 
vara systemutvecklare, verksamhetsutvecklare, affärssystemkonsult, IT-chef, IT-
projektledare, och IT-manager. 
 

•••• Högskolan i Halmstad: Valfritt informatikprogram  
Utbildningen syftar till att ge en grundläggande informatikutbildning där man 
skapar sin egen profil och en stor del av utbildningen är självständigt arbete i 
projekt. Framtida yrken är beroende på den inriktning studenten gjort, det kan 
vara systemutvecklare, webbdesigner, projektledare eller IT-konsult. 

 
•••• Högskolan i Jönköping: Business and IT Management  

Den här utbildningen ger kunskaper om hur IT kan användas för att utveckla 
arbetsformer inom och mellan företag. Framtida yrken är system- och 
verksamhetsutveckling, utveckling av affärsprocesser, databaser och 
informationssystem. 
 

•••• Högskolan i Kalmar: Interaktionsdesign  
Utbildningen är tvärvetenskaplig och studenterna lär sig att arbeta enligt 
designprocessen för att tillämpa den på olika tekniska system. Det finns tre olika 
profiler, människa - datorinteraktion, interaktiva medier eller industriell design. 
Framtida yrken kan vara systemutvecklare, programmerare, systemdesigner mm.  
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•••• Högskolan Väst: IT användning och samhällsutveckling 
Den här utbildningen har en inriktning mot IT användning och offentliga e-
tjänster. Framtida yrken kan vara systemintegratör, systemutvecklare, IT-
samordnare, utvärderare, utbildare, informatör, upphandlare eller projektledare 

 
•••• Högskolan Väst: IT och systemdesign 

Den här utbildningen inriktas på hela systemutvecklingsprocessen från behov, 
design, utveckling och anskaffning till införande av informationssystem. Framtida 
yrken är systemutvecklare, systemintegratör, IT-arkitekt, IT-chef, projektledare. 

 
•••• Karlstads universitet: IT Design Bred ingång   

I den här utbildningen ges först grundläggande kunskaper i informatik och 
därefter väljer man mellan tre olika inriktningar, affärssystem och ekonomi, 
programvarudesign och systemdesign. Framtida yrken kan vara systemdesigner, 
systemutvecklare, verksamhetsanalytiker, entreprenör, IT-strateg, IT-
projektledare, IT-chef, tjänsteutvecklare inom IT-området eller IT-arkitekt. 
 

•••• Karlstads universitet: IT design Affärssystem och ekonomi   
Den här utbildningen är samma som föregående program första året och man har 
möjlighet att välja denna utbildning direkt eller inför andra året. Man läser IT i 
kombination med ekonomi, logistik, tjänsteutveckling och IT-juridik. Framtida 
yrken är t ex tjänsteutvecklare inom IT, affärssystemkonsult eller IT-arkitekt. 

 
•••• Karlstads universitet: IT Design, inriktning systemdesign   

Den här utbildningen är samma som föregående program första året och man har 
möjlighet att välja denna utbildning direkt eller inför andra året. Man läser bl. a 
systemutvecklingsmetodik, datateknik, programmeringsspråk och databasdesign. 
Framtida yrken är systemdesigner, systemutvecklare, IT-arkitekt, verksamhets-
analytiker, entreprenör, IT-strateg, IT-projektledare och IT-chef mm. 
 

•••• Karlstads universitet: IT, Projektledning och affärssystem   
Den här utbildningen har en inriktning på IT, projektledning och affärssystem. 
Framtida yrkesroller är utvecklare, systemupphandlare och projektledare med 
inriktning mot affärssystem.  
 

•••• Lunds universitet: Systemvetenskap, design av informationssystem  
Utbildningen fokuserar på frågeställningar som anknyter till hur informations-
system och informations- och kommunikationsteknik samverkar. Framtida yrken 
är som systemdesigner systemutvecklare, IT-konsult eller webbdesigner.  
 

•••• Umeå universitet: Systemvetenskap: design, interaktion & innovation  
Den här utbildningen har en inriktning om samspelet mellan människa och 
informationsteknik. Framtida yrken är systemutvecklare, projektledare, 
programmerare, verksamhetsanalytiker, IT-strateg, IT-arkitekt och IT-chef. 
 

•••• Växjö universitet: Informationslogistik   
Utbildningen kombinerar ämnesområden inom informatik & IT, logistik, ekonomi 
& management. Framtida yrken är inköps- och försörjningsstyrning, logistik eller 
produktionsstyrning, system/affärsutvecklare, projektledare eller affärsstrateg. 
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•••• Växjö universitet: Systemvetenskap, affärs- & verksamhetsutveckling 
Den här utbildningen är inriktad mot metoder, begrepp och teorier inom 
informatik och på samverkan mellan IT-system, människor och verksamhet. 
Framtida yrken kan vara systemutvecklare, IT-arkitekter, projektledare, 
verksamhetsanalytiker, IT-konsulter, programmerare eller webbdesigners. 
 

•••• Örebro universitet: Systemvetenskapliga programmet   
Utbildningen erbjuder ett fritt studieprogram där 90 hp är informatik och resten 
väljer studenten själv. Framtida yrken är verksamhets-, system-, och 
programutveckling samt förvaltning och utvärdering av IT-system. 

Informationssystemutveckling 
I den här kategorin har vi funnit två utbildningar 
 
•••• Högskolan i Skövde: Design av interaktiva system  

Utbildningen består av två lika stora delar av kognitionsvetenskap och 
informationssystemutveckling där studenten sedan fördjupar sig i ett av dem. 
Framtida yrken kan vara interaktionsdesigner och användbarhetsspecialist, 
kognitionsergonom, systemutvecklare av affärssystem och beslutstödssystem, 
samt systemupphandlare, projektledare och systemförvaltare. 
 

•••• Systemvetare: Högskolan i Skövde 
Den här utbildningen inriktar sig på att lära studenten att utveckla och anpassa 
IT-system. Framtida yrken kan vara systemutvecklare, systemupphandlare, 
systemförvaltare eller IT-konsult. 

Systemvetenskap 
I den här kategorin har vi funnit två utbildningar 
 
•••• Linköpings universitet: Systemvet. verksamhetsanalys & IT design  

Den här utbildningen lär studenten hur teknik utvecklas och används av 
människor i organisationer och samhälle. Programmet har tre inriktningar, IT och 
management, IT och projekt samt Webbutveckling. Framtida yrken är system- 
och verksamhetsutvecklare, analytiker, designer, tekniker, utbildare, 
organisationskonsult, webbdesigner eller databasadministratör. 

 
•••• Luleå universitet: Systemvetenskap 

Utbildningen erbjuder en valfrihet där man själv väljer kurser, det finns 
inriktningar mot t ex e-tjänster, projektledning, verksamhetsutveckling eller 
programmering. Framtida yrken är systemutvecklare, IT-arkitekt, 
verksamhetsutvecklare, systemtestare, IT-manager, användningskonsult, 
projektledare, databasarkitekt, programmerare mm. 
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Informatik övriga utbildningar 
Utbildningarna ger examen i Informatik men har inte systemutveckling som 
ämne. Vi har funnit två utbildningar inom denna kategori: 

 
•••• Högskolan Dalarna: Design av digitala medier   

Den här utbildningen läser man 50 % media och 50 % Informatik. Framtida yrken 
är media designer, media arkitekt, projektledare eller designer av digitala medier.  
 

•••• Högskolan i Halmstad: Multimedia design   
I den här utbildningen är informatik huvudämnet som varvas med studier i media 
och kommunikationsvetenskap. Framtida yrken är inom projektledning och 
design av multimedia applikationer, projektledare eller produktutvecklare. 
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Bilaga 3 Förteckning av kursutbud 

I denna bilaga redovisas alla kurser som enligt utbildningsplan ingår i utbildningarna 
i vår huvudkategori informatikutbildningar som redovisas under kap 5.2 
Analyskategorin informatik. Samtliga kurser är på 7.5 hp om inget annat anges. 
 
� Göteborgs universitet: Systemvetenskap: IT, människa, organisation 

Kurser i programmet: (samtliga är på 15 hp) 
År 1: År 2: År 3: 
- Informationsteknologi 
& informationssystem 

- Verksamheter och 
information 

- Programmeringsteknik 
och databaser 

- Systemutvecklings-
projekt 

- Organisationer och 
affärssystem 

- Människa - 
Datorinteraktion 

- e-Handel och 
eGovernment 

- Informationsteknologi 
och samhälle 

- IT – ledning, styrning 
och strategi 

- Design av komplexa 
system 

- Informatikhistoria och 
vetenskapsteori 

- Examensarbete 
 

 

� Högskolan Dalarna: Design av digitala medier   
År 1: År 2: År 3: 
- Introduktion till 
informatik och IT 

- Medier IT och design 
- Introduktion till 
Javaprogrammering  

- Människa-
datorinteraktion I 

- Ljudproduktion 30 hp 

- Introduktion till 
bildberättande  

- Verktyg för 
videoproduktion 

- Introduktion till fiktion  
- Reflektion kring 
bildproduktion  

- Datorgrafik för digitala 
medier, 22,5 hp 

- Internet och www  

- Databaser & info- 
system 15 hp  

- Människa-
datorinteraktion II 

- Systemutveckling på 
Internet  

- Förändringsanalys 
- Informations-
systemteorier 

- Examensarbete, 15 hp  
 

� Högskolan Dalarna: IT design och systemarkitektur  
År 1: År 2: År 3: 
- Introduktion till 
Informatik och IT  

- System- och 
verksamhetsutveckling  

- Kommunikation och 
gruppdynamik  

- Introduktion till 
Javaprogrammering  

- Programutveckling -
grunder  

- Datakommunikation 
grundkurs 

- Internet och WWW  
- Metod-Datainsamling  

- Databaser och Info-
system 15 hp 

- Medier, IT och design  
- Datakommunikation 
fortsättningskurs 

- Förändringsanalys  
- Människa Dator 
Interaktion  

- Databassystem 
fortsättningskurs  

- Programutveckling och 
databashantering 

- Design av mobila 
system  

- IT-stategi och 
systemarkitektur  

- Människa-
datorinteraktion för 
eTjänster 

- Systemutveckling på 
Internet  

- Informationssystem-
teorier  

- Enterprise Java - 
utveckling av 
Webbapplikationer 

- Examensarbete 15 hp 
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� Högskolan Dalarna: Systemvetenskapliga programmet  
År 1: År 2: År 3: 
- Introduktion till 
Informatik och IT  

- System- och 
verksamhetsutveckling  

- Kommunikation och 
gruppdynamik  

- Introduktion till 
Javaprogrammering  

- Java - Grafiska 
användargränssnitt 
med Swing 
Datakommunikation - 
grundkurs 

- Internet och WWW 
- Metod-Datainsamling 

- Databaser och Info-
system 15 hp 

- Grundläggande 
ekonomistyrning  

- Datakommunikation 
Fortsättningskurs 

- Förändringsanalys  
- Affärssystem och 

systemförvaltning  
- Extern redovisning  
- Programutveckling 

och databashantering 

- Design av mobila 
system  

- European Business  
- Marknadsföring  
- Systemutveckling på 
Internet  

- Informationssystem-
teorier  

- Enterprise Java - 
utveckling av 
Webbapplikationer 

- Examensarbete 15 hp 

 

� Högskolan i Borås: Dataekonomutbildning  
År 1: År 2: År 3: 
- Informatik och 
organisationslära 15 hp 

- Systemering  
- Marknadsföring 15 hp 
- Introduktion till 
programmering  

- Redovisning  
- Grundläggande 
programmering 

- Databasteknik  
- Finansiell planering  
- Visuell program-
utveckling med C#  

- Organisation II  
- Förändringsarbete och 
design av 
informationssystem  

- Ekonomistyrning och 
externredovisning 15 
hp 

- Systemutvecklings-
projekt 

- Dynamic Business 
Modeling  

- Systemarkitekturer  
- Två valbara kurser 
inom företagsekonomi  

- Projektledning  
- Vetenskap, teori och 
metod med inriktning 
mot 
informationssystem  

- Examensarbete 15 hp 

 

� Högskolan i Borås: Systemarkitektutbildningen  
År 1: År 2: År 3: 
- Introduktion till 
programmering  

- Programutveckling  
- Programmeringsteknik  
- Systemering  
- Webbdesign  
- Datakommunikation  
- Data- och 
programstrukturer  

- Algoritmer 

- Objektorienterad 
programmering i Java  

- Databasteknik  
- Objektorienterad 
analys och design  

- Webbprogrammering  
- Artificiell intelligens  
- Mobila applikationer  
- Komponentbaserad 
systemutveckling  

- Intelligenta agenter 

- Programutvecklings-
projekt 15 hp 

- Datorgrafik  
- Spelkonstruktion  
- Vetenskap, teori och 
metod med inriktning 
mot IS  

- Spelprogrammering  
- Examensarbete 15 hp 
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� Högskolan i Borås: Systemvetarutbildning 
År 1: År 2: År 3: 
- Informatik som 
vetenskap 15 hp 

- Informationsbeteende  
människa och dator  

- Systemering  
- Informationsbeetende 
- social interaktion & 
co-design  

- Introduktion till 
programmering  

- Informationsbeteende 
i virtuella miljöer  

- Grundläggande 
programmering 

- Databasteknik  
- Verifiering, validering 
och användbarhet  

- Visuell program-
utveckling med C#  

- Mediekommunikation  
- Interaktionsdesign  
- Förändringsarbete och 
design av 
informationssystem  

- Informationsdesign  
- Systemutvecklings-
projekt 

- Kommunikation och 
informationsdesign 

- Modellering och 
simulering  

- Grafisk design  
- Systemintegration  
- Webbdesign  
- Vetenskap, teori och 
metod inriktning mot 
informationssystem  

- Examensarbete 15 hp 

 

� Högskolan i Halmstad: Affärssystemprogram inriktning på Informatik  
Huvudområdet informatik: Företagsekonomi: 
- IT-användning i organisationer  
- Systemutveckling  
- Databaser och databasdesign  
- Programmering  
- IT-strategi och ekonomi 
- Ledning av IT-projekt  
- Databashantering  
- Design och hantering av affärssystem  
- 2 st valbara kurser på c-nivå i 
informatik  

- Arbetsplatsanknutet projekt 15 hp 
- Vetenskaplig metod och uppsats 15 hp 

- Organisation och individers 
utveckling 

- Affärsredovisning  
- Marknadsföring  
- Ekonomistyrning  
- Affärssystemets roll  
- Finansiering  
- Verksamhetsplanering  
- Processer och flöden i affärssystem  
- 2 st valbara kurser 
- Valbar kurs 

 

� Högskolan i Halmstad: Multimedia design   
Informatik Pedagogik: Medie- & kommunikations-

vetenskap: 
- Intro. till informatik  
- Interaktionsdesign  
- Programmering  
- Systemutveckling  
- Databaser och 
databasdesign  

- Systemutveckling och 
användbarhet  

- Projektarbete 15 hp  
- Current issues in IT 
Design  

- Mobila tjänster och 
applikationer  

- Vetenskaplig metod 
och uppsats 15 hp 

- Lek och spel i 
information och 
kommunikations 
teknologi (IKT) miljöer  

- Kreativitet i IKT miljö 
- Pedagogisk filosofi i 
IKT miljö 

- Sociopedagogik och 
IKT 

- Medieanalys  
- Berättarverktyg  
- Medialiseringsprocessen 

15 hp 
 
- Profilkurser och valfria 
kurser 30 hp 
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� Högskolan i Halmstad: Valfritt Informatikprogram  
Huvudområdet informatik: Breddningskurser inom 

informatikämnet: 
- Introduktion till informatik  
- Interaktionsdesign  
- Programmering  
- Systemutveckling  
- Databaser och databasdesign  
- Systemutveckling och användbarhet  
- Projektarbete 15 hp 
- Current Issues in IT design  
- Information Management  
- alternativt Mobila tjänster och 
applikationer  

- Vetenskaplig metod och uppsats 15 hp 

- Multimedia I  
- Datornätverk I  
- Affärssystem – en helhetsbild  
- IT-säkerhet  
- Ledning av IT projekt  
 
- Valbara 45 hp 
 

  

� Högskolan i Jönköping: Business and IT Management  
År 1 År 2: År 3: 
- Business Informatics  
- Programming Methods  
- Business Development 
and Change Work  

- Database Development 
- English for Business 
Studies  

- English  
- Research and 
Academic Writing  

- Organisation and 
Leadership 

- Computers and 
Networks  

- Information System 
Development Projects  

- IT and Strategic 
Busines Development  

- Connected IT System 
- Entrepreneurship & 

Business Planning  
- Marketing 

Management  
- Supply Chain 

Management  
- Elective course  

- Inter-organisational 
Systems Development  

- Enterprise Resource 
Planning  

- Information System 
Maintenance and 
Optimization  

- E-service Design  
- IT Economics  
- Strategic Planning of 

IT Support for 
Business 
Development  

- Bachelor Thesis 15 hp 
 

� Högskolan i Kalmar: Interaktionsdesign  
År 1: År 2: År 3: 
- Människa/Dator 
interaktion  

- Teknik/Engagemang 
/Dynamik 

- Grafisk Design  
- Grafiska tillämpningar  
- Kommunikation & 
Kognition  

- Databas, SQL och 
Webb 15  hp 

- Projektledning  

- Produktutveckling  
- Visualisering I  
- Visualisering II  
- CAD 9 hp 
- Design I  
- Design II  
- Designprojekt  
- Datormedierad 

kommunikation 

- Valbara kurser enligt 
vald profil 30 hp 
 
- Projekt med 
Vetenskapsteori & 
forskningsmetodik 15 
hp 

- Examensarbete 15 hp,  
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� Högskolan i Skövde: Design av interaktiva system  
Gemensamma kurser: Fördjupning: 
- Kognitionsvetenskap - introduktion 
- Informationssystem - användning 
- Interaktion, design och användbarhet I 
- Informationssystem - modellering 
- Interaktion, design och användbarhet II 
- Procedurell programmering A 
- Kognitionsvetenskap - kognitiva förmågor 
- Databassystem 
- Kognitionsvetenskap - kvalitativa metoder 
- Informationssystem - utveckling 
- Informations-visualisering 
- Interaktion, design och användbarhet III 
- Objektorienterad programmering 
- Projekt i design av interaktiva system 
- Projekt i informationssystemsutveckling 

- Informationssystemutveckling  
- Valbart kursblock  
informationssystems-
utveckling 15 hp  

- Valfria kurser, 15 alt. 30 hp 
- Examensarbete i informations-
systemsutveckling 15 alt. 30 hp 

 
- Kognitionsvetenskap  
- Situerad kognition - interaktion 
och design 

- Interaktion, design och 
användbarhet IV 

- Valfria kurser, 15 alt. 30 hp 
- Examensarbete i kognitions-
vetenskap 15 alt. 30 hp 

 
 

� Systemvetare 180 hp Högskolan i Skövde 
År 1: År 2: År 3: 
- Informationssystem - 
användning  

- Informationssystem - 
modellering  

- Interaktion, design 
och användbarhet  

- Databassystem  
- Objektorienterad 
programmering  

- Procedurell 
programmering  

- Produktionslogistik I  
- Projektledning med 
inriktning mot 
planering  

- Databaskonstruktion  
- Informationssystem - 
utveckling, 15 hp 

- Produktionslogistik II 
- Programvaruutveckling 
- Projekt i 
informationssystem-
utveckling 15 hp 

- Webbutveckling –  
- XML API 
 

- Valbart kursblock 
informationssystem-
utveckling 15 hp 

 
- Examensarbete i 
informationssystem-
utveckling 30 hp och 
valfria kurser 15 hp 

 
- Alternativt 
Examensarbete i 
informationssystem
utveckling 15 hp och 
valfria kurser 30 hp 

 
 

� Högskolan Väst: IT användning och samhällsutveckling 
År 1: År 2: År 3: 
- Intro. till informatik  
- Systemering 
- Människa- och Dator-
Interaktion  

- Offentliga e-tjänster 
- Strukturerad 
programmering med C 

- Intro. till kommunika-
tionsvetenskap  

- Databaser och 

- Hälsoinformatik  
- Projektarbete och 
projektmetodik 

- Obj. programmering 
med Java 

- IT-rätt  
- E-tjänster och XML  
- Digitala 
distributionsformer  

- Mediernas publik  

- GIS ett verktyg för 
analys och beslut  

- Konsekvenser av IT  
- Demokrati och 
offentlig förvaltning  

- Tillämpade info- 
system 15 hp  

- Informatik, teori och 
forskningsmetodik  

- Examensarbete i 
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databasdesign  
- Medier, kultur och 
samhälle  

- Organisations- och 
vetenskapsteori 

informatik 15 hp 

 

� Högskolan Väst: IT och systemdesign 
År 1: År 2: År 3: 
- Intro. till informatik  
- Systemering 
- Människa- och Dator-
Interaktion  

- Strukturerad 
programmering med C 

- Databaser och 
databasdesign  

- Marknadsföring  
- Grundläggande 
redovisning 

- Objektorienterad 
systemutveckling  

- Projektarbete och 
projektmetodik  

- Webbprogrammering  
- IT-rätt  
- E-tjänster och XML  
- Integrerade 
informationssystem  

- Objektorienterad 
programmering med 
Java  

- Systemarkitektur och 
systemintegration  

- Affärssystem  

- Ekonomistyrning  
- Organisations- och 
vetenskapsteori  

- Tillämpat projektarbete 
i informatik 

- Programvaruutveckling 
- Konsekvenser av IT  
- Informatik, teori och 
forskningsmetodik  

- Examensarbete i 
informatik 15 hp 

 

� Karlstads universitet: IT Design Bred ingång   
Gemensamma kurser som läses av samtliga studenter på programmet 
- Anskaffning av IT-system 
- Företagsekonomins grunder 
- Grundläggande programmering 
- Introduktion till IT-design 
- Programutveckling 
- Verksamhet och IT 

  

 

� Karlstads universitet: IT design Affärssystem och ekonomi   
Det första året läses samma som IT Design Bred ingång därefter läser man: 
- Företagsekonomi, 60 hp - Kurser 
inom ekonomistyrning, IT-juridik, 
logistik, marknadsföring, 
tjänsteutveckling 

 

- Informatik, 60 hp - Kurser inom 
affärssystemutveckling, 
analysmodeller för affärssystem, 
databasdesign, projektledning, 
systemintegration, tjänster och IT, 
webb- och verksamhetsutveckling 

- Examensarbete, 15 hp 
 

� Karlstads universitet: IT Design, inriktning systemdesign   
De första året läses samma som IT Design Bred ingång därefter läser man: 
- Informatik, 45 hp - Kurser inom områden 
databasdesign, designmönster, 
komponentbaserad mjukvara, 
systemintegration, webbutveckling 
Datavetenskap, Objektorienterad 
programmering, grundläggande matematik 

- Kurser inom valfritt 
biämne, 30 hp 

 
- Valfria kurser, 30 hp 
 
- Examensarbete, 15 hp 
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� Karlstads universitet: IT, Projektledning och affärssystem   
Obligatoriska kurser:  Valbara kurser: 
- Affärssystem 1: 
Analysmodeller 

- Affärssystem 2: 
Utvecklingsmodeller 

- Anskaffning av IT-
system 

- Databasdesign 
- Generell 
projektledningsmetodik 

- Grundläggande 
programmering 

- Individ och grupp i 
projekt 

- Info- system & IT 

- Interaktionsdesign 
- Ledarskap i projekt 
- Objektorienterad 
modellering 

- Programutveckling 
- Projekthantering ur ett 
ledningsperspektiv 

- Verksamhet och IT 
- Verksamhetsutveckling 
med process- och 
flerpartsperspektiv 

- Examensarbete, 15 hp 
- Gränssnittsprogram-
mering med VB 

- Kurser inom 
Informatik eller 
Datavetenskap om 
sammanlagt 22,5 hp 

 
- Valfria kurser, 22,5 hp 
 

 

� Linköpings universitet: Systemvet. verksamhetsanalys & IT design  
År 1: År 2: År 3: 
- Informatik, teknik och 
lärande 6 hp 

- Diskret matematik 6 
hp 

- IT- projekt 
introduktion 18 hp 

- Kalkylering och 
beslutsstöd 8 hp 

- IT och processor 7 hp 
- Webbprogrammering 
och databaser  

- Webbsystem och IT 
förvaltning  

- Systemintegration, 
arkitektur & metod 8 
hp 

- Datorarkitektur och 
operativsystem 7 hp 

- Databaser och 
datamodellering 8 hp 

- IT design 7 hp 
- Affärssystem för 
företag  

- E-tjänster i företag och 
samhälle  

- IT projekt fördjupning 
15 hp 

- Statistiska metoder  
- Kvalitativa 
undersökningar  

- E-tjänster i företag och 
samhälle 

- Valbara kurser 30 hp 
- Kandidatuppsats 15 hp 

 

� Luleå universitet: Systemvetenskap 
Systemvetenskap:   
- Databaser I  
- Programutveckling med Java  
- Utveckling av informationssystem  
- Design av IT  
- Databaser II  
- Objektorienterad analys och design  
- Objektorienterad programutveckling  
- IT-design från ett systemperspektiv  
- Utveckling och användning av IT 15 hp 
- Examensarbete - systemvetenskap 15 hp 

- Vetenskaplig teori och metod I  
- IT-projekt 
- Vetenskaplig teori och metod II 
- Verksamhetsutveckling med 
hjälp av IT  

 
- Valbara kurser 60 hp 
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� Lunds universitet: Systemvetenskap, design av informationssystem  
År 1: År 2: År 3: 
- Informatik 
- företagsekonomi, 
- handelsrätt 
- psykologi 

- Informatik  
- företagsekonomi 

- utlandsplacering eller 
specialisering  

- Informatik 

 
� Malmö högskola: Affärssystem, teknik, ekonomi och ledarskap   

Kurser i programmet: (samtliga är på 30 hp) 
År 1: År 2: År 3: 
- Informationssystem I  
- Företagsekonomi 
grundkurs  

 

- Valbara kurser  
- Informationssystem II 
eller  

- Företagsekonomi II  

- Valbara kurser  
- Informationssystem III 
eller  

- Företagsekonomi III  
 
� Malmö högskola: Data och telekom, teknik, ekonomi och ledarskap   

Kurser i programmet: (samtliga är på 30 hp) 
År 1: År 2: År 3: 
- Datavetenskap I  
- Data – & telekom-
munikationsteknik I 

 

- Valbara kurser  
- Datavetenskap II eller  
- Data – & telekom-
munikationsteknik II  

- Valbara kurser  
- Datavetenskap III eller  
- Data – & telekom-
munikationsteknik III  

 

� Malmö högskola: Informationsarkitekt 
Kurser i programmet: (15 hp om inget annat anges) 
År 1: År 2: År 3: 
- Informationsdesign: 
grunder 

- Grundläggande 
informationsteknik 

- Webb- och 
portalkonstruktion  

- Informationsdesign: 
kvalitet 

- Distribuerade 
informationssystem  

- Informationsdesign: 
modeller  

- Arkitektur för 
Utveckling av e-tjänster 

- Informationsdesign: 
tillämpningar 

- Valfria kurser 30 hp 
- Examensarbete i 
datavetenskap 

- Examensprojekt för 
informationsarkitekter 

 
 

� Umeå universitet: Systemvetenskap: design, interaktion & innovation  
År 1: År 2: År 3: 
- Introduktion till 
informatik,  

- Informationsteknologi  
- Design och utvärdering 
- Systemutveckling och 
organisationsförändring 

- Statistik 
(samhällsvetenskaplig 
metod) 15 hp 

- Diskret matematik 
- Kommunikationsteknik 

- Programmering grund 
- Databasdesign,  
- Projektledning och 
arbete i IT-projekt  

- Tillämpat IT-projekt 
- Systemdesign 
- Informationsteknik och 
organisationsförändring 

- Datamodellering och 
användargränssnitt  

- IT-arkitektur 

- Valbara kurser 30 hp 
- Programvarukvalitet 
- Kvalitetsarbete och 
standardisering inom 
IT-området 

- Examensarbete 15 hp 

 



Bilaga 3: Förteckning av kursutbud 

9 

� Växjö universitet: Informationslogistik   
År 1: År 2: År 3: 
- Intro.  Informations-
logistik 15 hp  

- Affärsengelska  
- Tillämpad metodik  
- Informationsdesign  
- Projektledning  
- Internet och 
webbtjänster  

- Arbetspsykologi 

- Databashantering med 
logistiktillämpningar  

- Organisation, ledarskap 
och kulturella perspektiv  

- Verksamhet och 
verksamhetsutveckling  

- Affärsutveckling, 
marknad och strategi  

- IT-säkerhet & IT-juridik  
- Informationslogistisk  
- WWW och databaser  
- Flödesekonomi  

- Projektarbete (hos 
partnerföretaget) alt. 
utlandsstudier 30 hp  

- Examensarbete 15 hp  
- Data warehouse, 
datamining  

- Affärsutveckling med 
affärssystem  

 

 

� Växjö universitet: Systemvetenskap, affärs- & verksamhetsutveckling 
År 1: År 2: År 3: 
- Introduktion till 
informatik  

- Kommunikation, 
koordinering och 
samverkan  

- Obj. analys & 
processbeskrivning  

- Vetenskapligt 
tänkande & 
rapportskrivande  

- Verksamhetens 
informationssäkerhet  

- Design av datab. 15 hp 
- Verksamhets-
modellering 

- Verksamhetsanalys  
- IT i lärande och 
samverkan  

- Programmering I  
- Integrering av teknik 
och verksamhet  

- Programmering II 15 
hp  

- Systemtänkande  
- Informatik och 
verksamhetsutveckling  

- Projektarbete eller 
valfria kurser, 30 hp  

- Metod  
- Utvärdering av IS och 
affärs- och 
verksamhetsutveckling 

- Examensarbete 15 hp 

 

� Örebro universitet: Systemvetenskapliga programmet   
År 1: År 2: År 3: 
- Informatik A, 30 hp 
- Valfria kurser, 30 hp  

Informatik B, 60 hp  - Valfria kurser, 30 hp,  
- Informatik C, 15 hp 
- Examensarbete, 15 hp. 
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Bilaga 4 Förteckning kurser utan 
kursplaner 

Här nedan listas alla kurser som vi inte hittat någon kursplan till och därför inte har 
kunnat avgöra dess ämne, kapitel 5.3 redovisning av kursutbud 
 

Högskolan i 
Borås Dataekonom Design av informationssystem 
  Systemutvecklingsprojekt 
  Dynamic Business Modeling 
Högskolan i 
Borås Systemarkitekt Mobila applikationer 
  Komponentbaserad systemutveckling 
  Datakommunikation 
  Data- och programstrukturer 
  Algoritmer 
  Artificiell intelligens 
  Intelligenta agenter 
  Programutvecklingsprojekt 15 hp 
  Datorgrafik 
  Spelkonstruktion 
  Spelprogrammering 
Högskolan i 
Borås Systemvetare 

Förändringsarbete och design av 
informationssystem 

  Informationsdesign 
  Systemutvecklingsprojekt 
  Systemintegration 
  Informationsbeteende i virtuella miljöer 
Högskolan 
Halmstad Affärssystem IT-användning i organisationer  
  Databashantering  
  Design och hantering av affärssystem  
  Arbetsplatsanknutet projekt 15 hp 
Högskolan 
Halmstad 

valfritt 
informatikprogram Current Issues in IT design  

  Information Management 
  Affärssystem – en helhetsbild 
Högskolan 
Jönköping 

Business & IT 
management Business Informatics  

  Programming Methods  
  Business Development and Change Work  
  Database Development 
  English for Business Studies  
  English  
  Research and Academic Writing  
  Organisation and Leadership 
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  Computers and Networks  
  Information System Development Projects  
  IT and Strategic Busines Development  
  Connected IT System 
  Entrepreneurship & Business Planning  
  Marketing Management  
  Supply Chain Management  
  Elective course  
  Inter-organisational Systems Development  
  Enterprise Resource Planning  

  
Information System Maintenance and 
Optimization  

  E-service Design  
  IT Economics  

  
Strategic Planning of IT Support for Business 
Development  

  Bachelor Thesis 15 hp 
Högskolan 
Kalmar Interaktionsdesign Design I 
  Design II 
  Designprojekt 
  Produktutveckling 
Högskolan 
Skövde 

Design av interaktiva 
system Interaktion, design och användbarhet II 

  Projekt i design av interaktiva system 
  Projekt i informationssystemsutveckling 

  
Examensarbete i informations-
systemsutveckling 15 alt. 30 hp 

Högskolan 
Skövde Systemvetare Databaskonstruktion  
  Projekt i informationssystemutveckling 15 hp 

  
Examensarbete i informationssystem-
utveckling 30 hp och valfria kurser 15 hp 

Karlstads 
universitet 

IT. Projektled. 
Affärssystem Ledarskap i projekt 

Linköping 
universitet Systemvetenskap IT- projekt introduktion 18 hp 
  IT och processor 7 hp 
  Webbprogrammering och databaser  
  Webbsystem och IT förvaltning  
  Systemintegration, arkitektur & metod 8 hp 
  IT design 7 hp 
  Affärssystem för företag  
  E-tjänster i företag och samhälle  
  IT projekt fördjupning 15 hp 
  Kvalitativa undersökningar  
  E-tjänster i företag och samhälle 
Luleå universitet Systemvetenskap Objektorienterad programutveckling 
  Utveckling och användning av IT 15 hp 
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  Examensarbete - systemvetenskap 15 hp 
  Vetenskaplig teori och metod I  
  Vetenskaplig teori och metod II 
Malmö högskola Affärssystem Informationssystem III 
Malmö högskola Data & telekom Datavetenskap III 
  Data - och telekom III 
Malmö högskola Informationsarkitekt Webb & portalkonstruktion 
  Informationsdesign kvalitet 
  Arkitektur för Utveckling av e-tjänster 
  Informationsdesign: tillämpningar 
  Examensprojekt för informationsarkitekter 
Lunds 
universitet Systemvetenskap företagsekonomi, 
  handelsrätt 
  psykologi 
Umeå universitet Systemvetenskap Statistik (samhällsvetenskaplig metod) 15 hp 
  Kommunikationsteknik 
  Databasdesign,  
  Programvarukvalitet 

  
Kvalitetsarbete och standardisering inom IT-
området 

Växjö universitet Informationslogistik Internet och webbtjänster 
  Data warehouse, datamining  
Växjö universitet Systemvetenskap Kommunikation och samverkan 
  Säkerhet  
  Verksamhetsanalys  
  IT i lärande och samverkan  
  Programmering I  
  Integrering av teknik och verksamhet 
  Programmering II 15 hp 
  Systemtänkande 

  
Utvärdering av IS och affärs- och 
verksamhetsutveckling 
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Bilaga 5 Förteckning av kursplaner 

Följande bilaga är en fullständig förteckning över kursmål, kursinnehåll samt 
kurslitteratur som finns med i kursplanen på systemutvecklarutbildningarna under 
kap 5.4 Analys av kärnvariabeln.  

Göteborgs universitet: Systemvetenskap: IT, människa, 
organisation  

• Verksamheter och information 

Innehåll 
Inom informatik betraktas organisationer ur ett holistiskt perspektiv. Det innebär att 
verksamheten och dess information endast kan studeras och förstås som en odelbar 
helhet. Därför är kopplingen mellan verksamheten och dess informationsbehov, 
informationsförsörjning och informationsbehandling central, både för att förstå och 
förmedla kunskap. Information finns överallt och i olika form i en verksamhet, vilket 
gör den svår att överblicka. Det ställer krav på systematisering och strukturering samt 
management av information. Innehållet utgörs därför av klassisk och aktuell teori 
samt tekniker för analys & modellering av verksamheter, processer och information. 
 
Mål för studenten: 
Att förstå och skriftligt kunna redogöra för 

- olika modelleringstekniker för analys och specifikation av en verksamhet, dess 
informationsbehov, informationsförsörjning och system arv. 

Att ha en djupare förståelse och skriftligt kunna redogöra för 
- organisationer som sociala system 
- systemvetaren som utredare, lärare, samordnare och konflikthanterare. 
- Design och teknisk förmåga 

Att ha förmåga att i ett mindre projekt praktiskt kunna 
- granska, välja samt tillämpa olika modelleringstekniker för analys och 

specifikation av en verksamhet, dess informationsbehov, informations-
försörjning och systemarv. 

- Tillämpa arkitekturell design samt använda färdiga standardmoduler för att 
bygga enkla prototyper av informationssystem. 

 
Litteratur: 
Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen och Stage Objektorienterad analys och design 

• Systemutvecklingsprojekt 

Innehåll 
Kursen ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i utveckling av IT-
baserade informationssystem. Kursen knyter samman de tidigare kurserna i 
utbildningen vad gäller systemutvecklingsarbetet. I kursen genomgås design av IT-
baserade informationssystem samt hur detta förhåller sig till övriga delar av 
systemutvecklingsarbetet. De nya och de tidigare förvärvade kunskaperna i 
systemutveckling praktiseras i form av ett projektarbete. 
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Mål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna: 

- förklara en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell 
- självständigt använda ingående metoder och modeller i kursens 

systemutvecklingsmodell 
- förklara hur tidigare kursers innehåll om olika aspekter på systemutveckling 

passar in i en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell 
- sammanställa en dokumentation över ett systemutvecklingsprojekt 
- styra ett mindre projekt 
 

Litteraturlista Finns ingen tillgänglig litteraturlista  

• Design av komplexa system 

Innehåll 
Kursens aktiviteter genomförs i form av ett större projektarbete. I detta projektarbete 
möter studenterna utmaningarna som uppstår med systemutveckling där ett 
helhetligt perspektiv tas. Genomgående kommer utmaningarna att hanteras med 
design som angreppssätt. 
 
Mål 
Kursen syftar till att studenterna ska lära sig tillämpa och förstå ett designinriktat 
angreppssätt för att hantera komplexa systemutvecklingsuppgifter. Kursen ska också 
sätta in tidigare kurser i ett helhetligt sammanhang, visa på de nya utmaningar som 
uppstår, och på möjliga sätt att hantera dessa. 

- Studenten ska i tal och text kunna förklara design som metod inom 
systemutveckling. 

- Studenten ska i tal och text beskriva komplexitet och peka på hur det kan 
hanteras med hjälp av designmetoder. 

- Studenten ska kunna planera, organisera, arbeta i, dokumentera och utvärdera 
ett projekt. 

- Student ska i praktiskt arbete kunna hantera helhet inom systemutveckling. 
Med helhet menas i detta fall i första hand aspekter såsom: 

0 Affären, ekonomin, betalning inom systemutveckling 
0 Etik, moral och juridik 
0 Människa- /datorinteraktion 
0 Organisatoriska aspekter såsom linjeorganisation, Den dagliga 

praktiken, hur det dagliga arbetet genomförs 
0 Install base, standarder och infrastruktur 
0 Föränderlighet, oförutsägbarhet och dynamik 

- Studenten ska i text kunna sammanfatta, kritiskt granska och ge förslag på 
förbättring av ett projekt där ovanstående aspekter har del. 

 
Litteratur 
Jonas Löwgren & Erik Stolterman Design av informationsteknik - materialet utan 
egenskaper 
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Högskolan Dalarna: IT design och systemarkitektur  

• System- och verksamhetsutveckling 

Innehåll 
Kursen behandlar följande områden: 

- Systemutveckling – modeller, metoder och olika synsätt 
- Organisation – en organisation i förändring 
- Informations-, dokument- och verksamhetsanalys 
- Kravspecifikation och IT-upphandling 
- Projektarbete och projektstyrning 

 
Mål 
Efter fullbordad kurs skall den studerande: 

- Kunna redogöra för olika synsätt på systemutvecklingsmodeller och metoder. 
- Ha kunskap om och förståelse för en organisation i förändring. 
- Ha kunskap & förståelse för framtagande av kravspecifikation och IT 

upphandling. 
- Kunna tillämpa ovan nämnda kunskaper och förståelse, i samband med 

framtagande av en kravspecifikation i ett förändrings- och utvecklingsprojekt. 
 

Litteratur 
Apelkrans, Mats & Åbom, Carita (2001) OOS/UML : en objektorienterad 
systemutvecklingsmodell för processorienterad affärsutveckling.  
Cronholm, S; Goldkuhl, G. (2005) Handlingsbara IT-system – design och utvärdering 

 
Referenslitteratur 
Andersen, E.S.. (1994) Systemutveckling - principer, metoder och tekniker 
Goldkuhl, G. & Röstlinger, A. (1998) Förändringsanalys, arbetsmetodik och 
förhållningssätt för goda förändringsbeslut  

• IT strategi och systemarkitektur 

Innehåll: 
- Kursen behandlar följande delområde: 
- Systemstrukturering 
- Strategisk IS-planering 
- Systemarkitekturstrategier 
- Olika delarkitekturer och perspektiv på systemarkitekturen 
- Systemstrukturering enligt SIMM 
- Inter-organisatoriska systemarkitekturer 
- Systemarkitekturer och standarder 
- Teknikutvecklingens betydelse för systemarkitekturområdet 
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Mål: 
Efter genomförd kurs skall studenten: 

- Ha förståelse för systemarkitekturens betydelse för att uppnå långsiktiga 
verksamhetsmål. 

- Ha förståelse för systemarkitekturfrågornas betydelse i samband med 
systemutveckling och systemförvaltning. 

- Ha förståelse för och kritiskt kunna granska olika typer av 
systemarkitekturstrategier. 

- Kunna analysera och kritiskt reflektera över den teorimässiga bakgrunden för 
arbetet med ITstrategi och systemarkitektur. 

- Ha förståelse för och kunna tillämpa olika tillvägagångssätt och metoder vid 
systemstrukturering 

 
Litteratur: 
Axelsson K, Goldkuhl G. (1998) Strukturering av informationssystem - 
arkitekturstrategier i teori och praktik   

• Systemutveckling på Internet 

Innehåll: 
Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på hur system kan utvecklas som bygger på 
Internet- och WWW-teknik och som interagerar med olika sätt att lagra information, 
som databaser och XML baserade datakällor. Följande punkter kommer att 
behandlas: 

- Val av projekt- och systemutvecklingsmodell 
- Design av information för nya typer av klienter som handdatorer och telefoner 
- Interaktion med databaser och xml som datakällor 
- API för användning av SMS och MMS i utveckling av mobila tjänster 
- API för anslutning till betaltjänster (bank och/eller kreditkort) 
- Användarcentrerad systemutveckling 

 
Mål: 
Efter genomförd kurs skall studenten kunna 

- visa på kunskaper i att metodiskt genomföra ett systemutvecklingsprojekt, 
- däri ingår  

o förmågan att använda en projektstyrningsmodell som stöd för 
projektarbete 

o visa på förmågan att kunna analysera, strukturera och problematisera 
o ett systemutvecklingsuppdrag 
o förmågan att välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för specifikt 

utvecklingsprojekt 
- tillämpa kunskaper och färdigheter i utveckling av mobila tjänster, däri ingår 

skapandet av webbapplikationer som använder in-/utgående SMS/MMS, 
användandet av externa betaltjänster samt lagring av data i olika datakällor 

 
Litteratur: 
Ingen bestämd litteratur utan den bestäms i samråd med ansvarig lärare 
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Högskolan Dalarna: Systemvetenskapliga programmet  
3 st kurser som är samma som i kursen innan: 
• System- och verksamhetsutveckling 
• Design av mobila system 
• Systemutveckling på Internet 

Högskolan i Borås: Dataekonomutbildningen  

• Systemering 

Innehåll: 
Kursen syftar till att ge en orientering om metoder och tekniker för utveckling av 
informationssystem inom näringsliv och förvaltning. 

- Systemutveckling; principer, metoder och tekniker 
- Grundläggande begrepp inom systemering 
- Problematiken kring förändringsarbete och utveckling av administrativa 
- informationssystem 
- En etappindelad systemeringsmetod som innehåller etapperna; 

verksamhetsanalys, målanalys, informationsanalys, processbeskrivning, 
systemutformning samt detaljbeskrivning 

- Tillämpad systemutveckling i ett projekt 
- Standardsystem kontra egenutveckling 
- Systemutveckling; state of the art 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna  

- Redogöra för olika principer, metoder och tekniker för systemutveckling  
- Ange tillämpningsområden för olika typer av metoder  
- Redogöra för problematiken kring förändringsarbete och systemutveckling  
- Beskriva skillnaderna mellan standardsystem och egenutveckling  
- Beskriva de olika etapperna i en etappindelad systemeringsmetod  
- Redogöra för hur teorier inom system- och informationsteori påverkar synen 

på systemutveckling  
- Förklara hur de grundläggande systemteoretiska begreppen flöden, cybernetik 

och delsystem kommer till användning inom systemutvecklingsprocessen  
- Diskutera olika principer, metoder och tekniker för systemutveckling även 

med personer utan specialkunskaper inom detta område  
- Använda en etappindelad systemutvecklingsmetod för att genomföra ett 

systemutvecklingsprojekt  
- Samarbeta med andra studenter för att gemensamt genomföra 

systemutvecklingsprojekt  
- Analysera och modellera en verksamhet  
- Identifiera och beskriva olika slags mål för en verksamhet  
- Identifiera och implementera cybernetiska loopar  
- Genomföra en informationsanalys  
- Analysera och beskriva processer  
- Beskriva ett slutligt, nytt system vad gäller program- och datastruktur  
- Översiktligt beskriva skärmbildsorganisation, arbetsrutiner och olika 

kringrutiner för ett system  
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- Visa förståelse för hur de värderingar som en systemutvecklingsmetod bygger 
på kan påverka det färdiga systemet  

- Uppvisa en förståelse för de tveksamheter som olika användare kan ha när det 
gäller att införa ett nytt informationssystem i en verksamhet  

- Kritiskt reflektera över ett eget genomfört systemutvecklingsprojekt  
 
Litteratur: 
Hoffer, Jeffrey A., George, Joey & Valacich, Joseph (2004) Modern Systems Analysis 
and Design   
Lind & Lönn (2006): Grunderna i Systemering 
Föreläsningsanteckningar och kompendiematerial tillkommer. 

• Systemarkitektur 

Innehåll: 
Kursen fokuserar på följande huvudområden: 

- Bakomliggande teorier för systemarkitekturprinciper 
- Definition av informationssystem 
- Verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering 
- Arkitekturstrategier och informationssystemstrukturering 
- IRM (Information Resource Management) 
- VBS (VerksamhetsBaserad Systemstrukturering) 
- PAKS (Process-, Aktivitets- och Komponentbaserad Systemstrukturering) 
- SOA (Service Oriented Architecture) 
- Interorganisatoriska informationssystem och systemstrukturering 
- Management av IS/IT och arkitekturarbete. 

 
Kursens mål: 
Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om strategier 
och principer för systemarkitekturer och deras betydelse för informationssystemens 
roll i verksamheter. Efter genomgången kurs förväntas studenten ha kunskaper och 
förståelse för att kunna  

- redogöra för grundläggande begrepp inom informationssystemarkitektur-
området  

- redogöra för olika arkitekturstrategier och deras tillämpning  
- beskriva en verksamhetsarkitektur  
- bedöma arkitekturlösningars lämplighet för viss verksamhetsarkitektur  
- förklara skillnader mellan arkitekturlösningar  
- beskriva konsekvenserna av olika arkitekturlösningar  

 
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha färdigheter och förmågor för att 
kunna  

- avgränsa informationssystem  
- designa relationer mellan informationssystem  
- modellera, analysera och värdera olika arkitekturlösningar  
- välja arkitekturprinciper efter en verksamhets behov  

 
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat en medvetenhet och ett 
personligt förhållningssätt till betydelsen av informationssystemarkitekturer och 
deras relation till verksamheten. 
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Litteratur: 
Axelsson K & Goldkuhl G (1998): Strukturering av informationssystem – 
arkitekturstrategier i teori och praktik  
Artikelkompendium: Systemarkitekturer (finns tillgängligt på kursens webbplats) 

Högskolan i Borås: Systemarkitektutbildningen  

• Systemering 

Samma som i kursen innan 

• Objektorienterad analys och design 

Innehåll: 
Kursen inleds med ingående genomgång av RUP och grundläggande 
modelleringstekniker i UML. Därefter behandlas designmönster och dess tillämpning 
i en välstrukturerad objektorienterad design. Slutligen skall kursdeltagarna tillämpa 
genomgången teori i ett projekt där en analys och design samt viss implementering av 
ett större objektorienterat datorprogram skall genomföras.  
 
Efter genomgången kurs ska studenten: 

- ingående redogöra för nyttan och innebörden av designmönster 
- redogöra för de huvudsakliga delarna i RUP.  
- redogöra och beskriva designmönster ingående i GRASP och GoF.  

 
Färdigheter och förmågor  
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:  

- genomföra en objektorienterad analys och design av ett komplexare problem.  
- följa RUP och tillämpa grundläggande modelleringsteknikerna.  
- tillämpa och implementera ett designmönster i ett objektorienterat 

programspråk.  
- använda ett CASE-verktyg  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  

- Kunna välja ett lämpligt designmönster för en specifik situation 
 
Kursens mål: 
Efter genomförd kurs förväntas kursdeltagaren kunna utföra en omfattande 
objektorienterad analys och design av ett större objektorienterad datorprogram med 
hjälp av RUP. Vidare förväntas kursdeltagaren vara väl förtrogen med designmönster 
och hur dessa tillämpas i en objektorienterad design. Mer specifikt förväntas 
kursdeltagaren tillägna sig nedanstående kunskaper, färdigheter och 
värderingsförmågor. 
 
Litteratur: 
Craig Larman (2005) Applying UML and patterns. An Introduction to Object-
Oriented Analysis and Design and Iterative Development 
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Högskolan i Borås: Systemvetenskap  

• Systemering 

Samma som kursen ovan. 

• Interaktionsdesign 

Syfte: 
Syftet är att studenten skall utveckla grundläggande förståelse för de teorier, metoder 
och verktyg vilka utgör kärnan i ett designorienterat sätt att arbeta med 
användarcentrerad systemutveckling. Därutöver skall studenten utveckla 
handlingsberedskap att etablera möjligheter för ett designorienterat arbetssätt i 
professionella miljöer. Dessutom kommer studenten att utveckla ett visst mått av 
praktisk designförmåga samt utveckla kunskaper om människa - datorinteraktion. 
 
Kursens mål: 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna  

- Diskutera väsentliga egenskaper hos människa – datorinteraktion  
- Diskutera interaktionsdesignerns medverkan i att designa såväl enskilda 

människors sociala handlingsutrymmen som samhället i stort  
- Redogöra för grundläggande designteori  
- Genomföra en problematisering av olika designperspektivs implikationer för 

den digitala artefakten  
- Redogöra för begreppen användbarhet, handlingsbarhet och brukskvalitet 

samt förklara hur dessa begrepp påverkar designarbetet  
- Redogöra för olika indelningsgrunder för prototyper samt avgöra vilka typer 

som med fördel kan användas som grund för utvärdering under olika faser av 
designarbetet  

- Beskriva olika principer, tekniker, metoder och verktyg för användarcentrerad 
systemdesign  

- Redogöra för principiell design, funktionell design samt detaljdesign  
- Redogöra för genomförande samt för- och nackdelar i samband med 

utvärderingsmetoderna; heuristiska användarutvärdering, heuristisk 
expertutvärdering, fältstudier, användningstest, labbtest och interaktionstest  

- Diskutera lämpligt urval av användare till ett designprojekt  
- Tillämpa designorienterade utvecklingsmetoder  

 
Färdigheter och förmågor  

- Analysera en situation för att fastställa lämplig systemdesign med hänsyn till 
användare, uppgift och artefakt  

- Välja ut användare som deltagare i ett designprojekt på ett adekvat sätt  
 
Litteratur: 
Cooper, A & Reimann, R: About Face 2.0. 
Löwgren, J & Stolterman, E: Design av informationsteknik(1998) 
Mullet, K & Sano, D: Designing visual interfaces (1994) 
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Högskolan i Halmstad: Affärssystemprogram 
inriktning på Informatik  

• Systemutveckling 

Kursens innehåll: 
Kursen introducerar modeller, metoder och tekniker för systemutveckling. Kursen 
behandlar centrala frågeställningar kring systemutvecklingsarbete och olika 
perspektiv på utvecklingsprocesser. Kursen innehåller moment där planering, 
ledning och arbete i systemutvecklingsprojekt ingår. I kursen ingår att genomföra, 
dokumentera och redovisa ett mindre systemutvecklingsprojekt. 
 
Kursens mål: 
Kursens mål är att studenten ska utveckla kunskap om principer och metoder för 
systemutveckling av informationssystem i organisationer. Kursens mål är vidare att 
studenten utvecklar förståelse för hur ett systemutvecklingsarbete genomförs samt 
färdigheter i metodtillämpning. 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

- förstå och använda grundläggande systemteori samt begrepp och definitioner 
inom området 

- redogöra för vad som utmärker olika systemutvecklingsmodeller (styrkor, 
svagheter etc.) 

- välja och argumentera för en systemutvecklingsmodells användbarhet i 
förhållande till en given systemutvecklingspraktik 

- genomföra ett mindre systemutvecklingsprojekt 
 
Litteratur: 
M. Apelkrans, C. Åbom (2001) En objektorienterad systemutvecklingsmodell för 
processorienterad affärsutveckling. 
D. E. Avison & G. Fitzgerald (2003) Information Systems Development: 
Methodologies, Techniques and Tools 

Högskolan i Halmstad Valfritt Informatikprogram  

• Systemering 

Samma som utbildningen ovan 

• Interaktionsdesign 

Innehåll: 
Kursen syftar till att ge kunskaper om och förståelse för teorier kring interaktion och 
interaktionsdesign med användaren i fokus. Inom kursen behandlas t ex hur 
gränssnittets utformning påverkar användande av IT artefakter. Studenten arbetar 
praktiskt med interaktionsdesign för att få erfarenhet av att utforma, kritiskt 
analysera och utvärdera interaktion.  
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Kursens mål: 
Obs! Detta behandlar hela Informatik A blockets kurser: 
Kursens mål är att: 

- introducera ämnet informatik som akademiskt ämne och ämnets innehåll som 
omfattar både informationsteknik och sociala aspekter på IT användning ur ett 
individ, organisations- och samhällsperspektiv.  

- introducera och praktisera teorier och metoder för systemutveckling samt 
programmeringsmetodik och programmering 

- behandla juridiska och etiska aspekter på IT användning. 
 
Efter avklarad kurs ska studenten kunna: 

- redogöra för olika interaktionsformer 
- analysera och definiera de krav, förutsättningar och frågeställningar som 

aktualiseras vid design av IT 
- välja ut, argumentera för och tillämpa olika modeller, metoder och tekniker för 

design av IT 
- på en grundläggande nivå tillämpa metoder och tekniker för utvärdering 
- analysera hur olika gränssnitt påverkar användbarheten av en IT artefakt 

 
Litteratur: 
J. Preece, Y. Rogers & H. Sharp (2002).Interaction Design: beyond human computer 
interaction 
 
Referenslitteratur: 
R. Molich (2002). Användbar Webbdesign 
Artikel: 
R. Molich, J. Nielsen (1990). Improving a human computer dialogue 

• Systemutveckling och användbarhet 

Kursens huvudsakliga innehåll: 
- användbarhet och brukskvalitet 
- användarcentrerad systemutveckling 
- modeller, metoder och tekniker för systemutveckling och användarmedverkan 
- utvärderingsmetodik 
- organisationsperspektiv på systemutveckling 

 
Kursens mål:  
Kursen fokuserar på användarcentrerad systemdesign och skandinavisk 
systemutvecklingstradition där olika modeller, metoder och tekniker presenteras. 
Kursen belyser arbetsformens betydelse för att nå användbarhetsmål i 
systemutvecklingsprocessen, med särskild tonvikt på kommunikationen mellan olika 
aktörer som medverkar i processen.  
 
Efter avklarad kurs ska studenten kunna: 

- förklara, förstå och relatera skillnaderna mellan användarcentrerade 
systemutvecklingsmodeller och traditionella systemutvecklingsmodeller 

- värdera och motivera olika systemutvecklingsmodellers tillämpning och nytta 
för olika typer av IT-projekt 

- förstå och förklara hur olika typer av organisationer påverkar 
systemutvecklingsarbetet 

- tillämpa grundläggande forskningsmetodik 
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- planera och skriva ett fördjupande uppsatsarbete 
- utvärdera och tillämpa utvärderingstekniker på olika typer av ITartefakter 
- reflektera över utvärderingsteknikers påverkan på utvärderingsresultatet 

 
Litteratur: 
J. Löwgren & E. Stolterman (1998) Design av informationsteknik - materialet utan 
egenskaper 

Högskolan i Skövde: Design av interaktiva system  

• Informationssystem användning 

Kursens innehåll: 
Kursen innehåller en beskrivning av allmänna typer av informationssystem, från 
transaktionshanteringssystem till beslutsstödssystem. Olika beslutsnivåer i en 
organisation diskuteras inklusive vem som gör vad i en organisation och vilka typer 
av informationssystem som utnyttjas av respektive användare. Kursen innehåller 
också en redogörelse för olika tillämpningar av informationssystem t.ex. e-handel, 
datalager och affärssystem. Dessutom kommer grundtanken med affärssystem att tas 
upp tillsammans med dess historiska utveckling samt dess för- och nackdelar. 
Kursen innehåller en beskrivning av ett informationssystems livscykel; från förstudie 
och analys, via design och implementering till användning, drift och underhåll av ett 
informationssystem. 
 
Kursen innehåller följande moment: 

- Allmänna typer av informationssystem – Från transaktionshanteringssystem 
till beslutstödssystem 

- Beslutsnivåer i organisationer - Vem gör vad i en organisation och vilka typer 
av informationssystem utnyttjas av respektive användare? 

- Tillämpningar av informationssystem, exempelvis e-handel, datalager och 
affärssystem 

- Affärssystem - Grundtanke, historisk utveckling samt för- och nackdelar 
- Utveckling av informationssystem – Generella grundregler och arbetssteg 

 
Kursens mål: 
Den studerande skall efter avslutad kurs kunna: 

- definiera för ämnesområdet centrala begrepp, 
- beskriva generella typer och tillämpningar av informationssystem, 
- redogöra för varför det finns behov av olika typer av informationssystem på 

olika nivå i en organisation, 
- redogöra för informationssystems livscykel och dess ingående faser, 
- redogöra för hur verksamheter och människor däri påverkas av och reagerar 

på den förändring som utveckling och införande av informationssystem 
innebär samt 

- tillämpa teoretiska resonemang och omsätta detta i praktiskt analyserande 
arbete och rapportskrivande 

 
Litteratur: 
Reynolds, G. & Stair, R. (2007) Fundamentals of Information Systems. 
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• Informationssystem modellering 

Kursens innehåll: 
Kursen innehåller en beskrivning av modellers egenskaper samt modelleringens roll i 
verksamhets- och kravanalys vid utvecklingen av informationssystem. Vidare 
presenteras olika arbetssätt och problem i modelleringsprocessen samt olika ansatser 
för modellering inom verksamhets- och kravanalys.  
Kursen innehåller också moment där studenterna får öva på att tillämpa olika 
modelleringsnotationer för verksamhets- och kravanalys. 
 
Kursens mål: 
Den studerande skall efter avslutad kurs kunna: 

- definiera för ämnesområdet centrala begrepp, 
- beskriva vad modellering innebär och varför modellering används för 

utveckling av informationssystem, 
- beskriva hur modeller för verksamhets- och kravanalys relaterar till 

informationssystems livscykel, 
- skapa syntaktiskt korrekta modeller med hjälp av förelagda 

modelleringsspråk, 
- identifiera och lösa problem i samband med modellering under verksamhets- 

och kravanalys, 
- diskutera för- och nackdelar med användarmedverkan vid utveckling av 

modeller i samband verksamhets- och kravanalys samt 
- redogöra för kvalitetsbegreppet med avseende på modelleringsprocess och 

modeller 
 
Litteratur: 
Bennet, S. et al. (2004). Schaum’s Outline Of UML. 
Bubenko, J. A. jr. Persson, A. & Stirna, J (2001).EKD User Guide 

• Informationssystem utveckling 

Kursens innehåll: 
Kursen ger erfarenhet av vad det innebär att utveckla ett informationssystem från 
problem och inledande analys till teknisk realisering och därigenom också ge 
förståelse för och kunskap om olika situationer som då kan uppstå. Den centrala 
delen i kursen utgörs av att i en projektgrupp åt en fiktiv organisation genomföra ett 
systemutvecklingsprojekt. Under detta utvecklingsarbete ska Unified Process och 
UML användas och den tekniska realiseringen av en prototyp ska inbegripa arbete 
i ett etablerat ERP-system 
 
Kursens mål: 

- Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 
- beskriva situationer som kan uppstå under ett systemutvecklingsprojekt och 

hur dessa kan hanteras, 
- beskriva hur Unified Process och UML styr och påverkar utvecklingen av 

informationssystem, 
- redogöra för olika typer av krav på ett informationssystem och hur dessa krav 

är relaterade till det utvecklade informationssystemet, 
- förklara och konkretisera för området centrala begrepp, 
- redogöra för hur begrepp kan innebära olika saker för olika människor och 

betydelsen av att gemensamt enas om en definition, 
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- identifiera och motivera vad som kännetecknar ett väl fungerande 
informationssystem, 

- angripa och lösa problem på ett strukturerat sätt samt 
- realisera delar av en kravspecifikation inom ramen för ett befintligt ERP-

system 
 
Litteratur: 
Fowler, M. (2003) UML Distilled: A brief guide to the standard object modeling 
language 
Jacobson, I., Booch, G & Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development 
Process 

Högskolan i Skövde: Systemvetare  
3 st kurser som finns i utbildningen ovan: 
• Informationssystem användning 
• Informationssystem modellering 
• Informationssystem utveckling 

Högskolan Väst: IT användning och samhällsutveckling  

• Systemering 

Kursens huvudsakliga innehåll: 
Grundläggande terminologi och synsätt inom systemering, systemteori och 
bakomliggande förändringsarbete för systemutveckling. 

- Problem- och verksamhetsanalys 
- Objektorienterad systemutveckling 
- Introduktion till UML som verktyg för modellering och beskrivning 
- Kravspecificering 
- Utformning av informationsstrukturer och datamodeller 
- Informationssystemarkitekturer 
- Systemutvecklingsmetodik 
- Gränssnittsdesign och kvalitet 
- Prototyputveckling 
- Test och utvärdering 

 
Kursens mål: 
De studerande ska ha kunskap om och förståelse för: 

- problem, synsätt och analysmöjligheter inom systemutveckling 
- användningen av Unified Modeling Language (UML) som beskrivningsspråk 

De studerande ska ha färdighet och förmåga att: 
- identifiera, beskriva, strukturera och analysera problem 
- genomföra systemeringens olika arbetsmoment som bygger på ett 

objektorienterat angreppssätt. 
De studerande ska ha värderingsförmåga och förhållningssätt till: 

- användarnas roll i systemutvecklingsprocessen 
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Litteratur: 
Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik (2004) Design av informationsteknik: materialet 
utan egenskaper 
Wiktorin, Lars (2003) Systemutveckling på 2000-talet 

Högskolan Väst: IT och systemdesign  

• Systemering 

Samma som i utbildningen ovan 

• Systemarkitektur och systemintegration 

Kursens huvudsakliga innehåll: 
Förändringar i verksamheter som leder till integration av IT-systemen 

- Arkitekturer användbara för integration 
- Beroenden, verkliga och artificiella samt dess påverkan på arkitekturen 
- Kodning och kodningsspråk för att skapa och använda tjänster i en 

tjänsteorienterad arkitektur 
 
Kursens mål: 
De studerande ska ha kunskap om och förståelse för  

- förändringar i verksamheter som påverkar användningen och leder till 
integration av IT-systemen.   

- problematiken kring integration mellan olika IT-system  
- olika typer av arkitektur för integration av IT-system.  

De studerande ska ha färdighet och förmåga att  
- använda sig av en beprövad tjänsteorienterad arkitektur för att skapa 

dynamiska, samverkande och löst kopplade applikationer som använder 
tjänster i olika it-system identifiera beroenden av olika slag samt hur man kan 
hantera dem i den valda arkitekturen 

De studerande ska ha värderingsförmåga och förhållningssätt till 
- vilken typ av arkitektur som lämpar sig bäst vid olika integrationsansatser 

 
Litteratur: 
Erl, Thomas (2004). Service-oriented architecture: a field guide to integrating XML 
and web services 
Erl, Thomas (2005). Service-oriented architecture: concepts, technology, and design 

• Objektorienterad systemutveckling 

Kursens huvudsakliga innehåll: 
Kursen behandlar det angreppssätt som objektorienterad analys och design innebär 
liksom dess grundläggande idéer och principer, terminologi och notation: 

- Introduktion till UML som verktyg för datorstödd modellering och 
beskrivning. 

- Informationssystemets problem- och användningsområde  
- Arkitektur och komponenter i objektorienterat angreppssätt. 
- Projektarbete där hela systemutvecklingsprocessen behandlas från idé till en 

övergripande konceptuell modell. 
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Kursens mål: 
De studerande ska ha kunskap om och förståelse för  

- den objektorienterade systemutvecklingens användningsområden 
- olika komponentarkitekturer för objektorienterad systemutveckling 
- användningen av Unified Modelling Language (UML) som beskrivningsspråk 

De studerande ska ha färdighet och förmåga att 
- genomföra en objektorienterad systemutvecklingsprocess från analys av 

problem- och användningsområde till en konceptuell design av 
komponentarkitektur och komponenter 

- använda UML som beskrivningsspråk i systemutvecklingsprocessen 
- använda ett datorbaserat stöd i systemutvecklingsprocessen med UML 
- De studerande ska ha värderingsförmåga och förhållningssätt till 
- nödvändigheten av iterationer i systemutvecklingsprocessen 
- användarnas roll i systemutvecklingsprocessen 

 
Litteratur: 
Mathiassen, Lars (red.) (2001). Objektorienterad analys och design 
 
Referenslitteratur: 
Andersen, Erling S. (1994). Systemutveckling: principer, metoder och tekniker 
Booch, Grady, Rumbaugh, James & Jacobson, Ivar (2005). The unified modeling 
language user guide.  
Coad, Peter & Yourdon, Edward (1991). Object-Oriented Analysis  

• Affärssystem 

Kursens huvudsakliga innehåll: 
- Orientering i företagets affärsprocesser utifrån ett  

informationsanvändningsperspektiv 
- Genomgång av ERP-systemens koncept (Enterprise Resource Planning)  
- Aspekter på integration och användning av distribuerade databassystem. 
- Genomgång av IKT-relaterade modeller och verktyg för analys av affärskritisk 
- information. 
- Fördjupning inom något område i affärsprocessen med tillämpning i ett 

Affärssystem 
- (ERP - t ex produktionsplaneringsprocessen, säljstödsprocessen, 
- personaladministrativa processen). 
- Översikt i aktuella forskningsområden inom ämnet 

 
Kursens mål: 
De studerande ska ha kunskap och förståelse om: 

- affärssystemens innehåll, funktion och användning utifrån ett 
företagsstrategiskt perspektiv 

- informations- och kommunikationsteknologins (IKT) användningsområden 
för organisationers affärsprocesser 

- behov samt lösningar för verksamhets- och systemintegration 
- koncept och tillämpningar för e-handel 

 
De studerande ska ha färdighet och förmåga att: 

- identifiera behov samt kriterier för inköp av affärssystem 
- använda och kritiska granska ett IT-baserat affärssystem (Enterprice Resource 

Planning system) 



Bilaga 5: Förteckning av kursmål och kursinnehåll 

16 

- bedöma olika verksamhets- samt systemintegrationsarkitekturer 
- analysera olika modeller för e-handel 

De studerande ska ha värderingsförmåga och förhållningssätt till: 
- integreringen mellan företagsekonomiska och informatiska tillämpningar 
- fortsatta studier inom informatik 

 
Litteratur: 
Brady, Joseph A., Monk, Ellen F. & Wagner, Bret J. (2001). Concepts in enterprise 
resource planning 
Hagel, John III & Singer, Marc (1999). Net worth : shaping markets when customers 
make the rules 

Karlstads universitet: IT Design Bred ingång  

• Anskaffning av IT system 

Kursens innehåll: 
Kursen behandlar olika beskrivningstekniker och modelleringsformer för att skapa 
kravspecifikationer. Kursen belyser även hur kravspecifikationer kan användas i olika 
sammanhang; Vid behovsanalys, upphandling, realisering/implementering, 
förvaltning och utvärdering av IT-system. 
 
Kursens mål: 
Kursens mål är att studenterna skall förvärva en fördjupad kunskap i analys och 
design av informationssystem i form av arbete med kravspecifikationer som stöd vid 
anskaffning av IT-system. 
 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

- Förstå och förklara vad kravspecifikationer är och hur de används 
- Identifiera, analysera, planera och dokumentera IT-relaterade krav i textuella 

kravspecifikationer avsedda för upphandling av existerande IT-system 
- Förstå, förklara och skilja på den växelvisa påverkan som finns mellan 

verksamhet och kravspecifikation 
- Förstå och förklara kravspecifikationens roll vid förändringsarbete 
- Skilja på och relatera de olika yrkesroller som använder, skapar och 

underhåller kravspecifikationer för anskaffning av IT-system 
- Förstå och förklara hur förändringsarbete med RUP kan användas för 

kravspecificering 
- Skilja på, förstå och relatera till verksamhetsnära och tekniknära 

beskrivningstekniker samt dess konsekvenser 
- Identifiera, analysera, planera och dokumentera IT-relaterade krav genom 

användning av RUP 
 
Litteratur: 
Hederstierna Montén, M. Att byta affärssystem - Samlade erfarenheter från några 
svenska företag 
Kruchten, P. The Rational Unified Process: En introduktion 
Laudon, K & Laudon, J. Management Information Systems - Managing the Digital 
Firm 
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• Verksamhet och IT 

Kursens innehåll: 
Kursen behandlar verksamhet, IT-stöd och förändringsarbete, där grundläggande 
begrepp som kärnverksamhet, administration, styrning, förändringsanalys, metod, 
modellering och dokumentering behandlas såväl teoretiskt (föreläsningar) som 
praktiskt (Case-uppgifter). 
 
Kursens mål: 
Kursens mål är att studenterna ska förvärva kunskaper och erfarenheter av 
kopplingen mellan verksamhet och IT. Kursen behandlar användning och utveckling 
av informationssystem på en övergripande nivå. 
 
Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 

- förklara vad en verksamhet är 
- identifiera varför och hur en verksamhet kan bedrivas 
- relatera till den omvärldspåverkan en verksamhet ständigt utsätts för 
- skilja på, förstå och relatera kärnverksamheterna administration och styrning 

till varandra 
- förklara vad IT-stöd i en verksamhet är 
- ta ställning till behovet av IT-stöd 
- avgöra hur olika typer av system stödjer olika delar av verksamheten 
- ge exempel på centrala yrkesroller avseende IT i verksamheter och relatera till 

arbetsuppgifter och dessas värde för verksamheten 
- förklara varför förändringsarbete bedrivs 
- planera hur förändringsarbete kan bedrivas (arbetssätt, dokumentering) 
- förutse konsekvenser av förändringsarbete (verksamhet, aktiviteter, IT-stöd, 

individ, arbetsuppgifter, kultur) 
- förklara, planera, indela o presentera hur IT-stöd kan utvecklas o underhållas 
- urskilja och förutse delar av den övergripande och återkommande 

problematiken med utveckling av IT-stöd 
- förklara, separera och relatera utvecklingsprocessens olika faser 
- relatera kursinnehållet till den dagsaktuella näringslivssituationen inom IT-

sektorn 
 
Litteratur: 
Kruchten, P. The Rational Unified Process: En introduktion 
Laudon, K & Laudon, J. Management Information Systems - Managing the Digital 
Firm 

Karlstads universitet: IT design Affärssystem och 
ekonomi  
2 st kurser som är samma som utbildningen ovan. 
• Anskaffning av IT system 
• Verksamheter och IT 
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• Affärssystem utvecklingsmodeller 

Kursens huvudsakliga innehåll: 
Kursen tar sin utgångspunkt i hur en professionell verksamhetsutveckling kan ske vid 
anskaffning och förvaltning av affärssystem i organisationer. Viktiga frågeställningar 
som arbete med kravspecifikationer i dialog mellan kunder/leverantörer, olika 
implementationstekniker för t.ex. kunders roll-out av affärssystem i verksamheter 
samt leverantörers versionshantering av affärssystem behandlas under kursen. 
 
Efter genomgången kurs ska studenterna kunna: 

- Beskriva, jämföra och särskilja olika centrala utvecklingsmodeller 
- Beskriva och förstå centrala begrepp i utvecklingsmodeller för affärssystem 
- Tillämpa kursens kunskaper genom att systematiskt kunna diskutera 

frågeställningar i fallstudier/undervisningscase 
- Genomföra studier som inkluderar användning av utvecklingsmodeller för 

affärssystem. 
 
Kursens mål: 
Kursens mål är att studenterna ska förvärva en fördjupad kunskap när det gäller olika 
typer av utvecklingsmodeller för affärssystem. Här avses varierande modeller för 
kunders systemupphandling, leverantörers produktutveckling samt tredjeparts-
modeller för outsourcing och offshoring. 
 
Litteratur: 
Brandt, P & Carlsson, R & Nilsson, A.G. Välja och förvalta standardsystem 
Jansson, T & Ljung, L. Projektledningsmetodik 

Karlstads universitet: IT Design Systemdesign  
2 st kurser som finns i utbildningen ovan: 
• Anskaffning av IT system 
• Verksamheter och IT 

Karlstads universitet: IT, Projektledning och 
affärssystem  
3 st kurser som finns i utbildningen ovan: 
• Affärssystem II utvecklingsmodeller 
• Anskaffning av IT system 
• Verksamheter och IT 
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• Verksamhetsutveckling med process och 
flerpartsperspektiv 

Kursens huvudsakliga innehåll: 
Kursen behandlar processorienterad verksamhets-/systemutveckling som avser 
samverkan mellan flera organisationer. Grundläggande processbegrepp, motiv till, 
strategier för och effekter av processorienterad verksamhets-/systemutveckling tas 
upp. Särskilt fokus ägnas åt metoder och arbetsformer i processmodellering för att 
kunna utvärdera och/eller anskaffa IT-stöd. Praktiska moment i form av begrepps 
och processmodellering ingår också för att ge erfarenhet av modelleringsledning och 
kritiska modelleringsfaktorer 
 
Kursens mål: 
Kursens mål är att studenten efter genomgången kurs skall ha tillägnat sig kunskaper 
om processorienterad verksamhets-/systemutveckling med ett inter-organisatoriskt 
fokus. 
 
Efter genomgången kurs skall studenten ha förvärvat kunskap om och förståelse för: 

- Centrala processbegrepp och dess relationer till varandra 
- Innebörd av processorientering 
- Innebörd av inter-organisatoriskt fokus 
- Olika motiv till att bedriva processorienterad verksamhets-/systemutveckling 
- Olika strategier för att bedriva processorienterad verksamhets-

/systemutveckling 
- Positiva och negativa effekter av processorienterad verksamhets-

/systemutveckling 
- Olika metoder och arbetsformer för processmodellering 

 
Efter genomgången kurs skall studenten ha förvärvat färdighet och förmåga att: 

- Bedriva begreppsmodellering 
- Bedriva processmodellering 

 
Litteratur: 
Becker, J. & Kugeler, M. & Rosemann, M. Process Management - A Guide for the 
Design of Business 
Nilsson, A G. & Pettersson, J-S. Om metoder för systemutveckling i professionella 
organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället.  
Rentzhog, O. Processorientering - en grund för morgondagens organisationer. 

Luleå universitet: Systemvetenskap  

• Utveckling av informationssystem 

Kursinnehåll: 
- Begreppet systemvetenskap och systemvetarens roll 
- Kunskap, information och data 
- Informationssystem 
- Systemutveckling 
- Livscykelmodellen 
- Objektorienterad systemutveckling 
- Unified Approach 
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- UML 
- Tillämpningar av teoretiska moment i laborationer och övningar 

 
Mål: 
Efter kursen ska studenten kunna: 

- förklara vad systemvetenskap är och beskriva systemvetarens roll 
- förklara grundläggande begrepp inom systemvetenskap och sambanden 

mellan dessa begrepp 
- beskriva traditionell systemutveckling, livscykelmodellen och objektorienterad 

systemutveckling. 
- använda några av notationssätten i UML samt delar av Unified Approach. 
- genomföra ett enkelt projekt med en skriftlig & muntlig redovisning. 

 
Litteratur: 
George, F m fl: Object-oriented Systems Analysis and Design 

• Design av IT 

Kursinnehåll: 
Den här kursen är en grundkurs i design av IT-system där teori varvas med praktik. I 
detta ingår att studenten lär sig de centrala begrepp som används inom  
systemutveckling samt de olika perspektiv som finns på systemutveckling. Studenten 
lär sig även olika systemteoretiska grundbegrepp samt att applicera dessa på IT-
system. Inom kursen genomför studenten en värdering av ett IT-system som sedan 
ligger till grund för det IT-system som ska designas. I detta konstruktionsmoment ska 
studenten kunna applicera och använda olika metoder och verktyg som stöd för 
utvecklingen samt kunna analysera vilken roll dessa har i utvecklingsarbetet. 
 
En annan viktig del av kursen är att studenten ska kunna analysera och redogöra för 
relationen mellan delarna: IT-designern, systemutvecklingsprocessen, IT-produkten 
och kontexten. 
 
Mål: 
Efter kursen ska studenten kunna: 

- Beskriva och förklara systemutveckling ur olika perspektiv. 
- Ge exempel på, välja och tillämpa koncept och metoder samt förklara hur 

dessa används i, och påverkar, systemutvecklingsarbete. 
- Kritiskt granska och värdera andras arbeten. 
- Använda sig av centrala begrepp och metoder för IT-design 
- Designa ett IT-system 
- Se och redogöra för relationerna mellan designers, processer och produkter. 

 
Litteratur: 
Löwgren J och Stolterman E. (2004) Design av informationsteknik – materialet utan 
egenskaper 
Fitzgerald B, Russo N, & Stolterman E. (2002) Information systems development – 
Methods in action 
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• Objektorienterad analys och design 

Kursinnehåll: 
Kursen är uppdelad i fyra teoretiska delar. Krav, Analys, Design och Implementering 
samt två mer praktiska delar: Modelleringsverktyg och projekt. Krav behandlar 
aktiviteter vid identifierandet av krav på systemet. Analys behandlar grundläggande 
notationssätt för Unified Modelling Language (UML) och analys av kravspecifikation. 
Design behandlar systemarkitektur, systemdesign, designmönster, 
användargränssnitt och databaser. Implementering behandlar aspekter i 
designarbetet som har betydelse för implementeringen av informationssystemet. 
Modelleringsverktyg introducerar ett så kallade CASE-verktyg som ska användas som 
stöd för modellering och dokumentation av informationssystemet i projektet. Projekt 
utgörs av ett fiktivt fall för vilket ett datoriserat informationssystem ska designas 
utifrån ett objektorienterat angreppssätt. 
 
Mål 
Efter kursen ska studenten kunna analysera krav och designa ett informationssystem 
utifrån ett objektorienterat synsätt. Studenten ska kunna förstå betydelsen av design 
vid implementering av ett informationssystem. Studenten ska kunna använda ett 
modelleringsverktyg vid genomförande av utvecklingsprocessen. Studenten kan 
genomföra och opponera på en muntlig presentation i ett konferenssystem. 
 
Litteratur: 
Bennett, McRobb & Farmer: Object-Oriented Systems Analysis And Design 

• IT design från ett systemperspektiv 

Kursinnehåll: 
I denna kurs utgår studenten från det sociala sammanhang där informationssystem 
används. Modeller, metoder och beskrivningstekniker som fokuserar på sociala och 
kulturella aspekter av systemutvecklingsprocessen presenteras, appliceras och 
diskuteras. Studenten arbetar självständigt och aktivt med olika uppgifter för att 
bygga en förståelse för och erfarenhet av hur man med hjälp av de modeller och 
tekniker som ingår i kursen kan medvetandegöra sociala och kulturella faktorer vid 
systemutvecklingsarbetet. En viktig del i kursen är också att träna sig i att granska 
och värdera eget och andras arbete samt ge konstruktiv kritik i detta sammanhang. 
De delar som ingår i kursen är: 

- Mjukt systemtänkande 
- Soft Systems Methodology 
- Modell för organisationers meningsskapande processer 
- Informationssystemutveckling i organisatoriskt kontext 

 
Mål: 
Studenten ska kunna: 

- Förklara hur sociala och kulturella aspekter påverkar utvecklingen av 
informationssystem 

- Beskriva och förklara hur metodik för mjukt systemtänkande utvecklats 
- Tillämpa de teorier och modeller som behandlas i kursen 
- Presentera sitt projektarbete och individuella arbeten skriftligt och muntligt 

och på ett professionellt sätt 
- Kritiskt granska sitt eget och andras tillvägagångssätt vid projektarbete 
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Litteratur: 
Checkland, P. & Poulter, J. (2006) Learning for Action. A Short Definitive Account of 
Soft Systems Methodology and its use for Practitioners 
Vidgen, R., Avison, D., Wood, B. & Wood-Harper, T. (2002) Developing Web 
Information Systems  
Dessutom tillkommer artiklar och utdrag ur böcker. 

• Verksamhetsutveckling med hjälp av IT 

Kursinnehåll: 
Olika teorier, metoder och modeller appliceras i mindre uppgifter för att senare 
användas i en större uppgift då studenten analyserar en befintlig verksamhet. Arbetet 
sker självständigt med syfte att designa och konstruera en ny IT-lösning som ska 
möjliggöra nya arbetssätt för verksamheten. Under kursens gång arbetar studenten 
varierande individuellt eller i grupp och uppgifterna redovisas i både muntliga och 
skriftliga presentationer. 
 
De delar som ingår i kursen är: 

- Organisationers framväxt 
- Tekniskt stöd i organisationer 
- IT och organisation 
- Människan i organisationen 
- Nya organisationsformer 
- Metoder för att designa om organisationen  med hjälp av IT 
- Olika presentationsformer 

 
Mål: 
Studenten ska kunna: 

- Beskriva och förklara hur olika typer av organisationer växt fram, hur teknik 
möjliggjort nya organisationsformer samt hur IT påverkar och möjliggör 
organisationer 

- Applicera metoder för analys av hur IT stödjer och möjliggör nya 
organisationsformer 

- Kritiskt granska och värdera IT-användning i en organisation med stöd av 
relevanta teorier, metoder och modeller 

- Designa och utveckla möjlighetsskapande IT för en organisation 
- Presentera den nya IT-lösningen på ett professionellt sätt både skriftligt och 

muntligt 
 
Litteratur: 
Ackoff, R. L. (1999). Recreating the Corporation - A design of organizations for the 21 
st century 
Groth, L. (1999). Future Organizational Design: The Scope for the IT-based 
Enterprise 
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Lunds universitet: Systemvetenskapligt 
kandidatprogram, design av informationssystem  

• Verksamhetsutveckling 

Kursens innehåll: 
- Analys av övergripande systemegenskaper hos verksamheter 
- Avgränsning och modellering av problemområden via objektorienterade 

tekniker 
- Enklare analyser av användningsområden (systemets krav gentemot 

användare) samt mer avancerad modellering 
- Kommunikationsproblem vid redovisning av modeller och analysunderlag 

 
Kursen ska ge kunskap och förståelse: 

- ha kännedom om kunskaper och erfarenheter kring teori, modell och metod 
för systemutveckling 

- kunna redogöra för hur olika modeller kan ge stöd i systemutvecklings-
processen 

 
färdigheter och förmåga att:  

- kunna använda metoder (och verktyg) för systemutveckling, genom att följa 
utvecklingsmodeller 

- kunna, enskilt eller i samarbete med andra i projektform, utarbeta förslag till 
enklare informations- och datasystem 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- kunna redogöra för hur olika modeller kan ge stöd i 
systemutvecklingsprocessen 

 
Litteratur: 
Bennett, S., Skelton, J. & Lunn, K. ( 2001): Schaum's outline of UML 
Mathiassen, L., Munk-Madsen, A., Nielsen, P. A. & Stage, J. (2001): Objektorienterad 
analys och design 

Malmö högskola: Affärssystem, teknik mm  

• Informationssystem II 30 hp 

Syfte: 
Kursen syfte är att studenten utvecklar kunskap om begrepp, modeller, metoder, 
standarder och säkerhetsmetoder som används inom utveckling och drift av 
distribuerade informationssystem 
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Kursens innehåll: 
- Mjukvaruutvecklingsparadigm/Modelleringsparadigm 
- Informationssäkerhet 
- Systemarkitektur 
- Arkitektur och infrastruktur för webbtjänster 
- Modellering och design med UML, användningsfall och klasser 

 
Mål: 

- Kunskap och förståelse 
- Efter avslutad kurs ska studenten: 
- kunna redogöra för skillnaderna mellan olika mjukvaruutvecklingsparadigm 
- speciellt kunna redogöra för modellering och design i enlighet med det 

objektorienterade paradigmet 
- känna till vanliga problemområden för säkerhetsaspekter inom 

informationssystem 
- kunna redogöra för hur webbtjänster fungerar 

 
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten: 

- kunna analysera en organisations informationshantering i förhållande till 
säkerhetsaspekter 

- kunna använda UML för att modellera användningsfall och klasser 
- kunna använda XML för att skapa struktur åt informationsmassor inom en 

organisation 
- utifrån en given problemställning kunna välja en lämplig metod för att 

implementera ett informationssystem i syfte att effektivisera en organisations 
informationshantering 

 
Litteratur och övriga läromedel 
Ray, Erik T.: Learning XML 
Van Duyne, Douglas K.: The Design of Sites 
Whitman, Michael E. and Mattord, Herbert J.: Management of Information Security 
Whitman, Michael E. and Mattord, Herbert J.: Reading and Cases in the 
Management of Information Security 

Umeå universitet: Systemvetenskapliga programmet 
med inriktning mot design, interaktion och innovation 

• Systemutveckling och organisationsförändring 

Kursens inriktning: 
Kursmomentet behandlar användning och utveckling av informationsteknik och hur 
denna relaterar till organisationers mål och övergripande verksamhet. Exempel på 
frågor som behandlas är relationen mellan införande och vidareutveckling av 
informationssystem i organisationer; administration och organisation av 
informationsteknik i organisationer. 
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Momentet avser även att introducera studenterna till systemutveckling med avseende 
på teorier, metoder, tekniker och verktyg vid analys och modellering, samt de 
problem och frågeställningar som kan förknippas med detta arbete. Momentet avser 
vidare att ge en god kunskap i grundläggande begrepp och modeller inom 
objektorientering samt viss färdighet i framtagning av kravspecifikationer och 
modeller med utgångspunkt i en objektorienterad ansats. Syftet är framför allt att ge 
förståelse för relationen mellan organisationsförändring och användning av 
informationsteknik samt att ge grundläggande förståelse för systemutveckling för 
organisationer. 
 
Litteratur: 
Mathiassen, Lars, Munk-Madsen,Andreas, Nielsen, Peter Axel & Stage, Jan (2001). 
Objektorienterad analys och design 
Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av 
institutionen) 

• Systemdesign 

Kursens inriktning: 
Kursmomentet avser att ge en introduktion till metoder, tekniker och verktyg som 
används vid systemdesign. Syftet är att skapa en djupare förståelse för möjligheter 
och begränsningar hos dessa med hänsyn till olika förhållanden av vikt inom den 
verksamhet system implementeras i. Det kan exempelvis handla om villkor för ett 
framgångsrikt införande, sociala normer och lärande i organisationer. Kursmomentet 
skall också ge studenten förståelse för allmänna teorier om systemutveckling och 
användandet av formella modeller i denna verksamhet. Det ger även kunskaper om 
projektorganisering och dess relation till både informationssystem och organisationer 
 
Litteratur: 
Avison, D. E. & Fitzgerald, G. (2002). Information Systems Development 
Stolterman, Erik (1991). Designarbetets dolda rationalitet 
Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av 
institutionen) 

• IT arkitektur 

Kursens inriktning: 
Kursmomentet behandlar hur datasystem kan integreras med varandra genom 
användning av modern IT arkitektur. Det analyserar olika problem som bristande 
systemintegration medför och de svårigheter man ställs inför vid ett 
integrationsarbete. Momentet fokuserar på hur systemintegration kan uppnås genom 
att tillämpning av tjänsteorienterade arkitekturer (Service Oriented Architectures, 
(SOA) som ett alternativ till andra integrationslösningar. I samband med detta 
studeras både SOAP- och REST-baserade webbtjänster (eng. web services). Den 
studerande kommer att implementera serversidan av båda typerna av webbtjänster.  
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Denna del av momentet innebär att den studerande stiftar bekantskap med så kallade 
servlets. Servlets är javaprogram som exekveras på en server och som tar emot 
förfrågningar och genererar respons till den anropande klienten. På klientsidan 
realiseras klienter i form av Swingbaserade desktopapplikationer. Detta bygger vidare 
på kunskaper från tidigare kurser och innebär också att webbtjänster integreras i 
applikationerna. Under momentet diskuteras även tjänsteorienterade arkitekturers 
påverkan på en organisation. Då dessa arkitekturer möjliggör ett flexiblare sätt att 
integrera olika typer av system och delsystem uppstår nya möjligheter att skapa 
flexiblare affärsprocesser inom organisationer. 
 
Förväntade studieresultat: 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

- urskilja teoretiskt grundade ansatser för att strukturera problem, data och 
program, och relatera dessa till administrativa och organisatoriska problem 

- förklara systemdesignens metodologi och förutsättningar med tillämpning på 
informationssystem i organisationer 

- urskilja betydelsen av tillgång till information och informationssystem för 
organisationer samt identifiera grundläggande problem i samband med 
förändringsarbete i IT-beroende organisationer  

- kritiskt värdera olika teoretiska modellers betydelse för förändringsarbete i IT 
beroende organisationer, 

- förklara formella metoder och deras tillämpning och tillämpbarhet samt 
kritiskt värdera formaliseringens möjligheter och begränsningar 

- förklara de problem som är förknippade med systemintegration  
- förstå de möjligheter tjänstebaserade arkitekturer medger för realiserandet av 

nya och flexiblare affärsprocesser  
- realisera SOAP- och REST-baserade webbtjänster och motsvarande klienter 

 
Litteratur: 
Pulier, E. & Taylor, H. (2006). Understanding Enterprise SOA. 
Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av 
institutionen) 

Växjö universitet: Kandidatprogrammet inriktning 
informationslogistik  

• Informationsdesign 

Kursens innehåll: 
- informationsbehov och informationsförsörjning 
- informationsstrukturer och informationsklassificering 
- informationens relevans, tillförlitlighet och tillgänglighet 
- informationssökning 
- informationens användargränssnitt 
- metoder och tekniker vid design av olika gränssnitt 
- konstruktion av grafiska användargränssnitt 
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Kursens syfte: 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området informationsdesign. 
Den studerande skall få kunskap om informationens betydelse i verksamheter och 
hur man utformar informationen i olika sammanhang. Den studerande skall också få 
kunskap om informationens olika presentationsformer. Kursen skall vara inriktad 
mot informationslogistiska frågeställningar 
 
Litteratur: 
Gulliksen, J. & Göransson, B. Användarcentrerad systemdesign 
Eriksson, U. Kravhantering för IT-system 
Axelsson, K. & Goldkuhl, G. Strukturering av informationssystem 
 
Referenslitteratur: 
Ottersten, I. & Berndtsson, J. Användbarhet i praktiken 
Dalianis, H. m.fl. Informationssökning på Internet 
Sundström, T. Användbarhetsboken 
Molich, R. Webbdesign med fokus på användbarhet 

• Verksamhet och Verksamhetsutveckling 

Kursens innehåll: 
Kursen omfattar: 

- verksamhetsutveckling och hur man kan beskriva verksamheter 
- översikt av olika synsätt för verksamhetsutveckling 
- förändringsanalys och en arbetsmetod för goda förändringsbeslut 
- organisatorisk förändring 
- modelleringsverktyg 

 
Kursens syfte: 
Den studerande skall kunna redogöra för och tillämpa metoder och hjälpmedel för 
verksamhetsutveckling. Kursen syftar också till att förstå IT:s roll i utvecklingsarbete. 
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna utföra och dokumentera en 
förändringsanalys med stöd av metoder och datoriserade verktyg. 
 
Litteratur: 
Goldkuhl, G & Röstlinger, A Förändringsanalys 
Kotter, J Leading Change 
Ljungberg, A & Larsson E Processbaserad verksamhetsutveckling 
 
Referenslitteratur: 
Dicander Alexander, M et al. Att lyckas med processledning 

• Affärsutveckling med affärssystem 

Kursens innehåll: 
- affärssystem – Enterprise Systems (ES) och Enterprise Resource Planning 

Systems (ERP) 
- MPS-lösningar 
- affärssystemets moduler 
- affärssystem ur ett processperspektiv 
- val och implementering av affärssystem 
- affärsutveckling med stöd av affärssystem 
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- logistiklösningar i affärssystem 
- affärssystem samt e-Business, Supply Chain Management (SCM) och 

Customer Relationship Management (CRM). 
 
Kursens syfte: 
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om: 

- teorier bakom standardsystem och affärssystem 
- nyttan av affärssystem vid affärsutveckling 
- affärssystems komponenter 
- arbete med urvalskriterier för val av systemlösning 
- planering för implementering av affärssystem. 

 
Litteratur: 
O’Leary, E D Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic 
Commerce and Risk 

Växjö universitet: Systemvetarprogrammet med 
inriktning mot affärs- och verksamhetsutveckling  

• Objektorienterad analys och processbeskrivning 

Kursens innehåll: 
Kursen omfattar: 

- genomgång av objektorienterad metod för analys och beskrivning 
verksamheter 

- genomgång av objektorienterade tekniker för presentation och dokumentation 
av dessa analyser och beskrivningar 

- övningar i objektorienterad metod och tekniker för analys och beskrivning av 
olika verksamhetsfall 

 
Mål: 
Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper och färdigheter i att metodiskt 
analysera och beskriva verksamheter med en objektorienterad ansats. 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

- uppvisa färdigheter i att följa en strukturerad metod 
- för analys och modellering av verksamheter 
- uppvisa färdigheter att använda objektorienterade tekniker 
- för att beskriva verksamheter 
- uppvisa förståelse för vikten av och kunskap i att följa 
- en strukturerad ansats för analys och modellering 
- uppvisa färdigheter i att analysera och beskriva verksamhetsfall. 

 
Litteratur: 
Arlow, J. & Neustadt, I. UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented 
Analysis and Design 
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• Informatik och verksamhetsutveckling 

Kursens innehåll: 
Kursen omfattar: 

- verksamhetsbeskrivning 
- administrativ styrning av verksamheter 
- informationsteknologi 
- information som resurs i olika typer av verksamheter 
- informationssystemstrategier 
- modellering 
- praktikfall 

 
Syfte: 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området informationssystem  
genom introduktion av organisationer, verksamheter och processer och genom att 
visa på sambandet mellan en organisations verksamhet och dess informationssystem. 
 
Litteratur: 
Fagerström, J m fl. Objektorientering i hela företaget - en integrerad 
utvecklingsprocess 
Flensburg, P & Friis, S Att skapa mänskligare informationssystem - principer, 
metoder och tekniker 
Reynolds, G W Information Systems for Managers West Pub  

Örebro universitet: Systemvetenskapliga programmet  

• Systemutvecklingsteori 

Kursens huvudsaklige innehåll: 
Delkursen behandlar metoder och metodik för utveckling av datorbaserade 
informationssystem samt metodteori. I momentet studeras modeller och metoder för 
systemutveckling, förändrings och verksamhetsanalys, systemarkitekturer, 
objektorienterad analys och design, projektstyrning, arbetsformer, säkerhet och 
kvalitet samt rapportering. 
 
Kursens mål: 
Efter avslutad kurs skall den studerande ha en överblick över Informatik och en 
grund för vidare studier i ämnet med inriktning mot systemutveckling och/eller 
programvarukonstruktion.  
 
Den studerande ska efter avslutad kurs: 

- ha förtrogenhet med centrala begrepp och fenomen inom Informatikområdet. 
- ha grundläggande kunskap om datorns arbetssätt och funktion samt 

informationsteknikens möjligheter och begränsningar. 
- ha grundläggande kunskap om och förmåga att tillämpa metoder och tekniker 

för att identifiera problem i verksamheter samt strukturera och implementera 
en datorbaserad lösning på sådana problem. 

- ha kännedom om informationssystems roll i verksamheter samt om några 
olika synsätt förknippade med informationssystem och systemutveckling. 

- ha kännedom om grunder i teoribildning 
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- ha förmåga att värdera och kritiskt ifrågasätta fenomen inom  
informatikområdet. 

 
Litteratur: 
Fitzgerald, Brian m. fl. (2002) Information Systems Development : Methods in 
Action 
Goldkuhl, Göran (1991) Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen 
Institutionen för datavetenskap, Linköping, tillhandahålles av universitetet, 28 sidor, 
[Kompendium] 
Goldkuhl, Göran (1993) Välgrundad metodutveckling 
Institutionen för datavetenskap, Linköping, tillhandahålles av universitetet, 30 sidor, 
[Kompendium] 
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Bilaga 6 Förteckning av lärandemål 

Nedan följer en förteckning över de lärandemål som är grunden till analysen i kapitel 
5.4.1 Analys av lärandemål. 
 
� Studenten skall ha värderingsförmåga och förhållningssätt till: 
I denna grupp finns det 8 st lärandemål, 

� Välja ett lämpligt designmönster för en specifik situation 
� Användarnas roll i systemutvecklingsprocessen 
� Vilken typ av arkitektur som lämpar sig bäst vid olika integrationsansatser 
� Nödvändigheten av iterationer i systemutvecklingsprocessen 
� Användarnas roll i systemutvecklingsprocessen 
� Integrationen mellan företagsekonomiska och informatiska tillämpningar  
� Fortsatta studier inom informatik 
� Redogöra för hur olika modeller kan ge stöd i systemutvecklingsprocessen 

 
� Studenten ska ha förvärvat kunskap om och förståelse för: 
I denna grupp finns det 34 st lärandemål som har en gemensam nämnare i att 
studenten ska ha förståelse och kännedom 

� Förståelse för en organisation i förändring 
� Förståelse för framtagande av kravspecifikation och IT upphandling. 
� Förståelse för systemarkitekturens betydelse för att uppnå långsiktiga 

verksamhetsmål. 
� Förståelse för systemarkitekturfrågornas betydelse i samband med 

systemutveckling och systemförvaltning 
� Förståelse för och kritiskt kunna granska olika typer av 

systemarkitekturstrategier 
� Förståelse för olika tillvägagångssätt och metoder vid systemstrukturering 
� Förståelse för hur de värderingar som en systemutvecklingsmetod bygger på 

kan påverka det färdiga systemet 
� Förståelse för de tveksamheter som olika användare kan ha när det gäller att 

införa ett nytt informationssystem i en verksamhet 
� Förståelse för problem, synsätt och analysmöjligheter inom systemutveckling 
� Förståelse för användningen av UML som beskrivningsspråk 
� Förståelse för förändringar i verksamheter som påverkar användningen och 

leder till integration av IT-systemen 
� Förståelse för problematiken kring integration mellan olika IT system 
� Förståelse olika typer av arkitektur för integration av IT-system 
� Förståelse för den objektorienterade systemutvecklingens 

användningsområden 
� Förståelse för olika komponentarkitekturer för objektorienterade 

systemutveckling 
� Förståelse för användningen av UML som beskrivningsspråk 
� Förståelse för affärssystemens innehåll, funktion och användning utifrån ett 

företagsstrategiskt perspektiv 
� Förståelse för informations- och kommunikationsteknologins (IKT) 

användningsområden för organisationers affärsprocesser 
� Förståelse för behov samt lösningar för verksamhets- och systemintegration 
� Förståelse för koncept och tillämpningar för e-handel 
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� Förståelse för centrala processbegrepp och dess relationer till varandra 
� Förståelse för innebörden av processorientering 
� Förståelse för innebörden av interorganisatoriskt fokus 
� Förståelse för olika motiv till att bedriva processorienterad verksamhets- och 

systemutveckling 
� Förståelse för olika strategier för att bedriva processorienterad verksamhets- 

och systemutveckling 
� Förståelse för positiva och negativa effekter av processorienterad verksamhets- 

och systemutveckling 
� Förståelse för olika metoder och arbetsformer för processmodellering 
� Förståelse och kännedom om kunskaper och erfarenheter kring teori, modell 

och metod för systemutveckling 
� Förståelse för hur olika modeller kan ge stöd i systemutvecklingsprocessen 
� Förståelse för vikten av och kunskap i att följa en strukturerad ansats för 

analys och modellering 
� Kännedom om informationssystems roll i verksamheter samt om några olika 

synsätt förknippade med informationssystem och systemutveckling 
� Kännedom om grunder i teoribildning 
� Kunskaper om datorns arbetssätt och funktion samt informationsteknikens 

möjligheter och begränsningar 
� Kännedom om vanliga problemområden för säkerhetsaspekter inom 

informationssystem 
 
� Studenten skall kunna: 
Detta är den klart största kategorin och här finns det 198 st kunskapsmål. 

� Tillämpa ett designinriktat angreppssätt för att hantera komplexa 
systemutvecklingsuppgifter 

� Förklara design som metod inom systemutveckling i tal och text 
� Beskriva komplexitet och peka på hur det kan hanteras med hjälp av 

designmodeller i tal och text  
� Planera, organisera, arbeta i, dokumentera och utvärdera ett projekt 
� Tillämpa och hantera helhet inom systemutveckling och med helhet menas i 

första hand aspekter som; Affären, ekonomin, betalning inom 
systemutveckling, Etik, moral och juridik, Människa – datorinteraktion samt 
Organisatoriska aspekter såsom linjeorganisation. 

� Kritiskt granska och sammanfatta samt ge förslag på förbättring av ett projekt 
där ovanstående aspekter har del.  

� Förklara en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell 
� Använda de metoder och modeller som kursen innehållit 
� Förklara hur tidigare kursers innehåll om aspekter på systemutveckling passar 

in i en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell 
� Sammanställa en dokumentation över ett systemutvecklingsprojekt 
� Styra ett mindre projekt 
� Redogöra för olika modelleringstekniker för analys av en verksamhet, dess 

informationsbehov och informationsförsörjning 
� Redogöra för organisationer som sociala system 
� Redogöra för systemvetaren som utredare, lärare, samordnare och 

konflikthanterare 
� Redogöra för design och teknisk förmåga 
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� Granska, välja samt tillämpa olika modelleringstekniker för analys och 
specifikation av en verksamhet, dess informationsbehov och 
informationsförsörjning i ett mindre projekt 

� Tillämpa arkitekturell design samt använda färdiga standardmoduler för att 
bygga enkla prototyper av informationssystem. 

� Redogöra för olika synsätt på systemutvecklingsmodeller och metoder 
� Tillämpa olika systemutvecklingsmodeller och metoder i samband med 

framtagande av kravspecifikation i samband med ett förändrings – och 
utvecklingsprojekt 

� Analysera och kritiskt reflektera över teorimässiga bakgrunden för arbetet 
med IT - strategi och systemarkitektur. 

� Tillämpa olika tillvägagångssätt och metoder vid systemstrukturering 
� Genomföra ett systemutvecklingsprojekt såsom att ha förmågan att använda 

en projektstyrningsmodell som stöd för projektarbete 
� Analysera, strukturera och problematisera ett systemutvecklingsprojekt 
� Välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för ett specifikt 

utvecklingsprojekt 
� Tillämpa kunskaper och färdigheter i utveckling av mobila tjänster 
� Redogöra för olika principer, metoder och tekniker för systemutveckling 
� Redogöra för tillämpningsområde för olika typer av metoder 
� Redogöra för problematiken kring förändringsarbete och systemutveckling 
� Beskriva skillnaderna mellan standardsystem och egenutveckling 
� Beskriva de olika etapperna i en etappindelad systemeringsmetod 
� Redogöra för hur teorier inom system- och informationsteori påverkar synen 

på systemutveckling 
� Förklara hur de grundläggande systemteoretiska begreppen flöden, cybernetik 

och delsystem kommer till användning inom systemutvecklingsprocessen 
� Diskutera olika principer, metoder och tekniker för systemutveckling även 

med personer utan specialkunskaper inom detta område 
� Använda en etappindelad systemutvecklingsmetod för att genomföra ett 

systemutvecklingsprojekt 
� Genomföra ett systemutvecklingsprojekt tillsammans med andra studenter 
� Analysera och modellera en verksamhet 
� Identifiera och beskriva olika slags mål för en verksamhet 
� Identifiera och implementera cybernetiska loopar 
� Genomföra en informationsanalys  
� Analysera och beskriva processer 
� Beskriva ett slutligt, nytt system vad det gäller program- och datastruktur 
� Beskriva skärmbildsorganisation, arbetsrutiner och olika kringrutiner för ett 

system på ett översiktligt plan 
� Kritiskt reflektera över ett eget genomfört systemutvecklingsprojekt 
� Redogöra för grundläggande begrepp inom informationssystemarkitekturens 

område 
� Redogöra för olika arkitekturstrategier och deras tillämpning 
� Beskriva en verksamhetsarkitektur 
� Bedöma arkitekturlösningars lämplighet för viss verksamhetsarkitektur 
� Förklara skillnader mellan arkitekturlösningar 
� Beskriva konsekvenserna av olika arkitekturlösningar 
� Avgränsa informationssystem 
� Designa relationer mellan informationssystem 
� Modellera, analysera och värdera olika arkitekturlösningar 
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� Välja arkitekturprinciper efter en verksamhets behov 
� Utveckla en medvetenhet och ett personligt förhållningssätt till betydelsen av 

informationssystemarkitekturer och deras relation till verksamheten. 
� Redogöra för nyttan och innebörden av designmönster 
� Redogöra de huvudsakliga delarna i RUP 
� Redogöra och beskriva designmönster ingående i GRASP och GoF 
� Genomföra en objektorienterad analys och design av ett komplexare problem 
� Tillämpa grundläggande modelleringstekniker genom att följa RUP 
� Tillämpa och implementera ett designmönster i ett objektorienterat 

programspråk samt kunna använda ett CASE verktyg 
� Tillämpa RUP och tillämpa grundläggande modelleringstekniker 
� Välja ett lämpligt designmönster för en specifik situation 
� Diskutera väsentliga egenskaper hos människa – datorinteraktion 
� Diskutera interaktionsdesignerns medverkan i att designa såväl enskilda 

människors sociala handlingsutrymmen som samhället i stort 
� Redogöra för grundläggande designteori 
� Genomföra en problematisering av olika designperspektivs implikationer för 

den digitala artefakten 
� Redogöra för begreppen användbarhet, handlingsbarhet och brukskvalitet 

samt förklara hur dessa begrepp påverkar designarbetet 
� Redogöra för olika indelningsgrunder för prototyper samt avgöra vilka typer 

som med fördel kan användas som grund för utvärdering under olika faser av 
designarbetet 

� Beskriva olika principer, tekniker, metoder och verktyg för användarcentrerad 
systemdesign 

� Redogör för principiell design, funktionell design samt detaljdesign 
� Redogöra för genomförande samt för- och nackdelar i samband med 

utvärderingsmetoderna; heuristiska användarutvärderingar, heuristisk 
expertutvärdering, fältstudier, användningstest, labbtest och interaktionstest 

� Diskutera lämpligt urval av användare till ett designprojekt 
� Tillämpa designorienterade utvecklingsmetoder 
� Analysera en situation för att fastställa lämplig systemdesign med hänsyn till 

användare, uppgift och artefakt 
� Välja ut användare som deltagare i ett designprojekt på ett adekvat sätt 
� Tillämpa grundläggande systemteori samt begrepp och definitioner inom 

området 
� Redogöra för vad som utmärker olika systemutvecklingsmodeller (styrkor, 

svagheter etc.) 
� Välja och argumentera för en systemutvecklingsmodells användbarhet i 

förhållande till en given systemutvecklingspraktik 
� Genomföra ett mindre systemutvecklingsprojekt 
� Redogöra för olika interaktionsformer 
� Analysera och definiera de krav, förutsättningar och frågeställningar som 

aktualiseras vid design av IT 
� Välja ut, argumentera för och tillämpa olika modeller, metoder och tekniker 

för design av IT 
� Tillämpa metoder och tekniker på en grundläggande nivå för utvärdering  
� Analysera hur olika gränssnitt påverkar användbarheten av en IT artefakt 
� Förklara, förstå och relatera skillnaderna mellan användarcentrerade 

systemutvecklingsmodeller och traditionella systemutvecklingsmodeller 
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� Värdera och motivera olika systemutvecklingsmodellers tillämpning och nytta 
för olika typer av IT-projekt 

� Förstå och förklara hur olika typer av organisationer påverkar 
systemutvecklingsarbetet 

� Tillämpa grundläggande forskningsmetodik 
� Utvärdera och tillämpa utvärderingstekniker på olika typer av IT artefakter 
� Reflektera över utvärderingsteknikers påverkan på utvärderingsresultatet 
� Definiera centrala begrepp för ämnesområdet 
� Beskriva generella typer och tillämpningar av informationssystem 
� Redogöra för varför det finns behov av olika typer av informationssystem på 

olika nivå i en organisation 
� Redogöra för informationssystems livscykel och dess ingående faser 
� Redogöra för hur verksamheter och människor påverkas av och reagerar på 

den förändring som utveckling och införande av informationssystem innebär 
� Tillämpa teoretiska resonemang och omsätta detta i praktiskt analyserande 

arbete och rapportskrivande 
� Definiera centrala begrepp för ämnesområdet 
� Beskriva vad modellering innebär och varför modellering används för 

utveckling av informationssystem 
� Beskriva hur modeller för verksamhets- och kravanalys relaterar till 

informationssystems livscykel 
� Skapa syntaktiskt korrekta modeller med hjälp av förelagda modelleringsspråk 
� Identifiera och lösa problem i samband med modellering under verksamhets- 

och kravanalys 
� Diskutera för – och nackdelar med användarmedverkan vid utveckling av 

modeller i samband med verksamhets- och kravanalys 
� Redogöra för kvalitetsbegreppet med avseende på modelleringsprocess och 

modeller 
� Beskriva situationer som kan uppstå under ett systemutvecklingsprojekt och 

hur dessa kan hanteras 
� Beskriva hur Unified Process och UML styr och påverkar utvecklingen av 

informationssystem 
� Redogöra för olika typer av krav på ett informationssystem och hur dessa krav 

är relaterade till det utvecklade informationssystemet 
� Förklara och konkretisera för området centrala begrepp 
� Redogöra för hur begrepp kan innebära olika saker för olika människor och 

betydelsen av att gemensamt enas om en definition 
� Identifiera och motivera vad som kännetecknar ett väl fungerande 

informationssystem 
� Tillämpa och lösa problem på ett strukturerat sätt 
� Realisera delar av en kravspecifikation inom ramen för ett befintligt ERP-system 
� Identifiera beskriva, strukturera och analysera problem 
� Genomföra systemeringens olika arbetsmoment som bygger på ett 

objektorienterat angreppssätt 
� Använda sig av en beprövad tjänsteorienterad arkitektur för att skapa 

dynamiska, samverkande och löst kopplade arkitekturer  
� Identifiera beroenden av olika slag samt hur man kan hantera dem i den valda 

arkitekturen 
� Genomföra en objektorienterad systemutvecklingsprocess från analys av 

problem- och användningsområde till en konceptuell design av 
komponentarkitektur och komponenter 
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� Tillämpa UML som beskrivningsspråk i systemutvecklingsprocessen 
� Tillämpa ett datorbaserat stöd i systemutvecklingsprocessen med UML 
� Identifiera behov samt kriterier för inköp av affärssystem 
� Använda och kritiska granska ett IT-baserat affärssystem (Enterprice Resource 

Planning system) 
� Bedöma olika verksamhets- samt systemintegrationsarkitekturer 
� Analysera olika modeller för e-handel 
� Förstå och förklara vad kravspecifikationer är och hur de används 
� Identifiera, analysera, planera och dokumentera IT-relaterade krav i textuella 

kravspecifikationer avsedda för upphandling av existerande IT-system 
� Förstå, förklara och skilja på den växelvisa påverkan som finns mellan 

verksamhet och kravspecifikation 
� Förstå och förklara kravspecifikationens roll vid förändringsarbete 
� Skilja på och relatera de olika yrkesroller som använder, skapar och 

underhåller kravspecifikationer för anskaffning av IT-system 
� Förstå och förklara hur förändringsarbete med RUP kan användas för 

kravspecificering 
� Skilja på, förstå och relatera till verksamhetsnära och tekniknära 

beskrivningstekniker samt dess konsekvenser 
� Identifiera, analysera, planera och dokumentera IT-relaterade krav genom 

användning av RUP 
� Förklara vad en verksamhet  
� Identifiera varför och hur en verksamhet kan bedrivas 
� Relatera till den omvärldspåverkan en verksamhet ständigt utsätts för 
� Skilja på, förstå och relatera kärnverksamheterna administration och styrning 

till varandra 
� Förklara vad IT-stöd i en verksamhet är 
� Analysera behovet av IT-stöd 
� Avgöra hur olika typer av system stödjer olika delar av verksamheten 
� Exemplifiera på centrala yrkesroller avseende IT i verksamheter och relatera 

till arbetsuppgifter och dessas värde för verksamheten 
� Förklara varför förändringsarbete bedrivs 
� Planera hur förändringsarbete kan bedrivas (arbetssätt, dokumentering) 
� Förutse konsekvenser av förändringsarbete (verksamhet, aktiviteter, IT-stöd, 

individ, arbetsuppgifter, kultur) 
� Förklara planera, indela o presentera hur IT-stöd kan utvecklas o underhållas 
� Förutse och urskilja delar av den övergripande och återkommande 

problematiken med utveckling av IT-stöd 
� Förklara separera och relatera utvecklingsprocessens olika faser 
� Relatera kursinnehållet till den dagsaktuella näringslivssituationen inom IT 

sektorn 
� Beskriva, jämföra och särskilja olika centrala utvecklingsmodeller 
� Beskriva och förstå centrala begrepp i utvecklingsmodeller för affärssystem 
� Tillämpa kursens kunskaper genom att systematiskt kunna diskutera 

frågeställningar i fallstudier/undervisningscase 
� Genomföra studier som inkluderar användning av utvecklingsmodeller för 

affärssystem. 
� Bedriva begreppsmodellering 
� Bedriva processmodellering 
� Förklara vad systemvetenskap är och beskriva systemvetarens roll 
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� Förklara grundläggande begrepp inom systemvetenskap och sambanden 
mellan dessa begrepp 

� Beskriva traditionell systemutveckling, livscykelmodellen och objektorienterad 
systemutveckling 

� Använda några av notationssätten i UML samt delar av Unified Approach 
� Genomföra ett enkelt projekt med en skriftlig & muntlig redovisning 
� Beskriva och förklara systemutveckling ur olika perspektiv 
� Välja och tillämpa koncept och metoder samt förklara hur dessa används i, och 

påverkar, systemutvecklingsarbete 
� Kritiskt granska och värdera andras arbeten 
� Använda sig av centrala begrepp och metoder för IT-design 
� Designa ett IT-system 
� Redogöra för relationerna mellan designers, processer och produkter 
� Förklara hur sociala krav och kulturella aspekter påverkar utvecklingen av 

informationssystem 
� Beskriva och förklara hur metodik för mjukt systemtänkande utvecklats 
� Tillämpa de teorier och modeller som behandlas i kursen 
� Presentera sitt projektarbete och individuella arbeten skriftligt och muntligt 

och på ett professionellt sätt 
� Kritiskt granska sitt eget och andras tillvägagångssätt vid projektarbete 
� Beskriva och förklara hur olika typer av organisationer växt fram, hur teknik 

möjliggjort nya organisationsformer samt hur IT påverkar och möjliggör 
organisationer 

� Applicera metoder för analys av hur IT stödjer och möjliggör nya 
organisationsformer 

� Kritiskt granska och värdera IT-användning i en organisation med stöd av 
relevanta teorier, metoder och modeller 

� Designa och utveckla möjlighetsskapande IT för en organisation 
� Presentera den nya IT-lösningen skriftligt och muntligt på ett professionellt 

sätt 
� Redogöra för hur olika modeller kan ge stöd i utvecklingsprocessen 
� Använda metoder (och verktyg) för systemutveckling, genom att följa 

utvecklingsmodeller 
� Utarbeta förslag, enskilt eller i samarbete med andra i projektform, till enklare 

informations- och datasystem 
� Redogöra för skillnaderna mellan olika mjukvaruutvecklingsparadigm 
� Redogöra för modellering och design i enlighet med det objektorienterade 

paradigmet 
� Kännedom om vanliga problemområden för säkerhetsaspekter inom 

informationssystem 
� Redogöra för hur webbtjänster fungerar 
� Analysera en organisations informationshantering i förhållande till 

säkerhetsaspekter 
� Tillämpa UML för att modellera användningsfall och klasser 
� Tillämpa XML för att skapa struktur åt informationsmassor inom en 

organisation 
� Välja lämplig metod utifrån en given problemställning för att implementera ett 

informationssystem i syfte att effektivisera en organisations 
informationshantering 

� Urskilja teoretiskt grundade ansatser för att strukturera problem 
� Förklara systemdesignens metodologi och förutsättningar 
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� Urskilja betydelsen av tillgång till information och informationssystem för 
organisationer 

� Identifiera grundläggande problem i samband med förändringsarbete i IT 
beroende organisationer 

� Kritiskt värdera olika teoretiska modellers betydelse för förändringsarbete 
� Förklara formella metoder och deras tillämpning och tillämpbarhet 
� Kritiskt värdera formaliseringens möjligheter och begränsningar 
� Förklara de problem som är förknippade med systemintegration 
� Förstå de möjligheter som tjänstebaserad arkitektur medger 
� Realisera webbtjänster som är baserade på SOAP och REST eller motsvarande 

klienter 
� Använda en strukturerad metod för analys och modellering av verksamheter 
� Använda objektorienterade tekniker för att beskriva verksamheter 
� Analysera och beskriva verksamhetsfall 
� Använda centrala begrepp och fenomen inom Informatikområdet 
� Kunskaper om datorns arbetssätt och funktion samt informationsteknikens 

möjligheter och begränsningar 
 
Gruppens har totalt 198 st kunskapsmål är fördelade i 35 st olika subkategorier som 
redovisas nedan i fallande ordning: 
 

- Redogöra 32 st 
- Tillämpa 23 st 
- Beskriva 19 st 
- Förklara 18 st 
- Analysera 12 st 
- Identifiera 11 st 
- Använda 10 st 
- Genomföra 10 st 
- Välja 8 st 
- Kritiskt granska 7 st 
- Förstå 6 st 
- Diskutera 5 st 
- Designa 3 st 
- Presentera 3 st 
- Skilja 3 st 
- Bedriva 2 st 
- Bedöma 2 st 
- Definiera 2 st 

 

- Förutse 2 st 
- Planera 2 st  
- Realisera 2 st 
- Relatera 2 st 
- Urskilja 2 st 
- Värdera 2 st 
- Avgränsa 1 st 
- Avgöra 1 st 
- Exemplifiera 1 st 
- Granska 1 st 
- Reflektera 1 st 
- Sammanställa 1 st 
- Skapa 1 st 
- Styra 1 st 
- Utarbeta 1 st 
- Utveckla 1 st 
- Utvärdera 1 st 
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Utifrån dessa kunskapsmål inom gruppen ”studenten skall kunna” gjorde vi en 
fördjupad analys och en indelning som visar på tre olika områdena av lärandemål: 

- 180st kunskapsmål som tillhör verksamhetsorienterad systemdesign 
- 49st kunskapsmål som tillhör klassisk systemdesign 
- 11 st kunskapsmål som tillhör modern systemdesign 

 
Resultatet av denna analys visar på följande uppdelning 
 
� Kunskapsmål som tillhör verksamhetsorienterad systemdesign: 
Detta är den största gruppen och här finner vi 180st olika kunskapsmål 
 

• Analysera behovet av IT-stöd 
� Analysera en organisations informationshantering i förhållande till 

säkerhetsaspekter 
� Analysera en situation för att fastställa lämplig systemdesign med hänsyn till 

användare, uppgift och artefakt 
� Analysera hur olika gränssnitt påverkar användbarheten av en IT artefakt 
� Analysera och beskriva processer 
� Analysera och beskriva verksamhetsfall 
� Analysera och definiera de krav, förutsättningar och frågeställningar som 

aktualiseras vid design av IT 
� Analysera och kritiskt reflektera över teorimässiga bakgrunden för arbetet 

med IT - strategi och systemarkitektur. 
� Analysera och modellera en verksamhet 
� Analysera, strukturera och problematisera ett systemutvecklingsprojekt 
� Analysera, modellera, och värdera olika arkitekturlösningar 
� Använda de metoder och modeller som kursen innehållit 
� Använda en etappindelad systemutvecklingsmetod för att genomföra ett 

systemutvecklingsprojekt 
� Använda en strukturerad metod för analys och modellering av verksamheter 
� Använda metoder (och verktyg) för systemutveckling, genom att följa 

utvecklingsmodeller 
� Använda några av notationssätten i UML samt delar av Unified Approach 
� Använda objektorienterade tekniker för att beskriva verksamheter 
� Använda sig av centrala begrepp och metoder för IT-design 
� Bedöma arkitekturlösningars lämplighet för viss verksamhetsarkitektur 
� Beskriva en verksamhetsarkitektur 
� Beskriva hur modeller för verksamhets- och kravanalys relaterar till 

informationssystems livscykel 
� Beskriva hur Unified Process och UML styr och påverkar utvecklingen av 

informationssystem 
� Beskriva komplexitet och peka på hur det kan hanteras med hjälp av 

designmodeller i tal och text  
� Beskriva konsekvenserna av olika arkitekturlösningar 
� Beskriva och förklara hur metodik för mjukt systemtänkande utvecklats 
� Beskriva och förklara hur olika typer av organisationer växt fram, hur teknik 

möjliggjort nya organisationsformer samt hur IT påverkar och möjliggör 
organisationer 

� Beskriva och förklara systemutveckling ur olika perspektiv 
� Beskriva och förstå centrala begrepp i utvecklingsmodeller för affärssystem 
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� Beskriva olika principer, tekniker, metoder och verktyg för användarcentrerad 
systemdesign 

� Beskriva situationer som kan uppstå under ett systemutvecklingsprojekt och 
hur dessa kan hanteras 

� Beskriva skillnaderna mellan standardsystem och egenutveckling 
� Beskriva skärmbildsorganisation, arbetsrutiner och olika kringrutiner för ett 

system på ett översiktligt plan 
� Beskriva traditionell systemutveckling, livscykelmodellen och objektorienterad 

systemutveckling 
� Beskriva vad modellering innebär och varför modellering används för 

utveckling av informationssystem 
� Beskriva, jämföra och särskilja olika centrala utvecklingsmodeller 
� Designa och utveckla möjlighetsskapande IT för en organisation 
� Designa relationer mellan informationssystem 
� Diskutera för – och nackdelar med användarmedverkan vid utveckling av 

modeller i samband med verksamhets- och kravanalys 
� Diskutera interaktionsdesignerns medverkan i att designa såväl enskilda 

människors sociala handlingsutrymmen som samhället i stort 
� Diskutera lämpligt urval av användare till ett designprojekt 
� Diskutera olika principer, metoder och tekniker för systemutveckling även 

med personer utan specialkunskaper inom detta område 
� Diskutera väsentliga egenskaper hos människa – datorinteraktion 
� Exemplifiera på centrala yrkesroller avseende IT i verksamheter och relatera 

till arbetsuppgifter och dessas värde för verksamheten 
� Förklara de problem som är förknippade med systemintegration 
� Förklara design som metod inom systemutveckling i tal och text 
� Förklara en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell 
� Förklara formella metoder och deras tillämpning och tillämpbarhet 
� Förklara grundläggande begrepp inom systemvetenskap och sambanden 

mellan dessa begrepp 
� Förklara hur de grundläggande systemteoretiska begreppen flöden, cybernetik 

och delsystem kommer till användning inom systemutvecklingsprocessen 
� Förklara hur sociala krav och kulturella aspekter påverkar utvecklingen av 

informationssystem 
� Förklara hur tidigare kursers innehåll om aspekter på systemutveckling passar 

in i en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell 
� Förklara och konkretisera för området centrala begrepp 
� Förklara planera, indela o presentera hur IT-stöd kan utvecklas o underhållas 
� Förklara separera och relatera utvecklingsprocessens olika faser 
� Förklara skillnader mellan arkitekturlösningar 
� Förklara systemdesignens metodologi och förutsättningar 
� Förklara vad en verksamhet är 
� Förklara vad IT-stöd i en verksamhet är 
� Förklara vad systemvetenskap är och beskriva systemvetarens roll 
� Förklara varför förändringsarbete bedrivs 
� Förklara, förstå och relatera skillnaderna mellan användarcentrerade 

systemutvecklingsmodeller och traditionella systemutvecklingsmodeller 
� Förstå de möjligheter som tjänstebaserad arkitektur medger 
� Förstå och förklara hur förändringsarbete med RUP kan användas för 

kravspecificering 
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� Förstå och förklara hur olika typer av organisationer påverkar 
systemutvecklingsarbetet 

� Förstå och förklara kravspecifikationens roll vid förändringsarbete 
� Förstå och förklara vad kravspecifikationer är och hur de används 
� Förstå, förklara och skilja på den växelvisa påverkan som finns mellan 

verksamhet och kravspecifikation 
� Förutse konsekvenser av förändringsarbete (verksamhet, aktiviteter, IT-stöd, 

individ, arbetsuppgifter, kultur) 
� Förutse och urskilja delar av den övergripande och återkommande 

problematiken med utveckling av IT-stöd 
� Genomföra en informationsanalys  
� Genomföra en objektorienterad analys och design av ett komplexare problem 
� Genomföra en objektorienterad systemutvecklingsprocess från analys av 

problem- och användningsområde till en konceptuell design av 
komponentarkitektur och komponenter 

� Genomföra en problematisering av olika designperspektivs implikationer för 
den digitala artefakten 

� Genomföra ett enkelt projekt med en skriftlig & muntlig redovisning 
� Genomföra ett mindre systemutvecklingsprojekt 
� Genomföra ett systemutvecklingsprojekt såsom att ha förmågan att använda 

en projektstyrningsmodell som stöd för projektarbete 
� Genomföra ett systemutvecklingsprojekt tillsammans med andra studenter 
� Genomföra studier som inkluderar användning av utvecklingsmodeller för 

affärssystem. 
� Genomföra systemeringens olika arbetsmoment som bygger på ett 

objektorienterat angreppssätt 
� Granska, välja samt tillämpa olika modelleringstekniker för analys och 

specifikation av en verksamhet, dess informationsbehov och 
informationsförsörjning i ett mindre projekt 

� Identifiera behov samt kriterier för inköp av affärssystem 
� Identifiera beroenden av olika slag samt hur man kan hantera dem i den valda 

arkitekturen 
� Identifiera beskriva, strukturera och analysera problem 
� Identifiera grundläggande problem i samband med förändringsarbete i IT 

beroende organisationer 
� Identifiera och beskriva olika slags mål för en verksamhet 
� Identifiera och lösa problem i samband med modellering under verksamhets- 

och kravanalys 
� Identifiera och motivera vad som kännetecknar ett väl fungerande 

informationssystem 
� Identifiera varför och hur en verksamhet kan bedrivas 
� Identifiera, analysera, planera och dokumentera IT-relaterade krav i textuella 

kravspecifikationer avsedda för upphandling av existerande IT-system 
� Identifiera, analysera, planera och dokumentera IT-relaterade krav genom 

användning av RUP 
� Kritiskt granska och värdera IT-användning i en organisation med stöd av 

relevanta teorier, metoder och modeller 
� Kritiskt värdera olika teoretiska modellers betydelse för förändringsarbete 
� Planera hur förändringsarbete kan bedrivas (arbetssätt, dokumentering) 
� Planera, organisera, arbeta i, dokumentera och utvärdera ett projekt 
� Redogör för principiell design, funktionell design samt detaljdesign 
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� Redogöra de huvudsakliga delarna i RUP 
� Redogöra för begreppen användbarhet, handlingsbarhet och brukskvalitet 

samt förklara hur dessa begrepp påverkar designarbetet 
� Redogöra för design och teknisk förmåga 
� Redogöra för genomförande samt för- och nackdelar i samband med 

utvärderingsmetoderna; heuristiska användarutvärdering, heuristisk 
expertutvärdering, fältstudier, användningstest, labbtest och interaktionstest 

� Redogöra för grundläggande begrepp inom informationssystemarkitekturens  
område 

� Redogöra för grundläggande designteori 
� Redogöra för hur begrepp kan innebära olika saker för olika människor och 

betydelsen av att gemensamt enas om en definition 
� Redogöra för hur olika modeller kan ge stöd i utvecklingsprocessen 
� Redogöra för hur teorier inom system- och informationsteori påverkar synen 

på systemutveckling 
� Redogöra för hur verksamheter och människor däri påverkas av och reagerar 

på den förändring som utveckling och införande av informationssystem 
innebär 

� Redogöra för informationssystems livscykel och dess ingående faser 
� Redogöra för kvalitetsbegreppet med avseende på modelleringsprocess och 

modeller 
� Redogöra för modellering och design i enlighet med det objektorienterade 

paradigmet 
� Redogöra för nyttan och innebörden av designmönster 
� Redogöra för olika arkitekturstrategier och deras tillämpning 
� Redogöra för olika indelningsgrunder för prototyper samt avgöra vilka typer 

som med fördel kan användas som grund för utvärdering under olika faser av 
designarbetet 

� Redogöra för olika interaktionsformer 
� Redogöra för olika modelleringstekniker för analys av en verksamhet, dess 

informationsbehov och informationsförsörjning 
� Redogöra för olika principer, metoder och tekniker för systemutveckling 
� Redogöra för olika synsätt på systemutvecklingsmodeller och metoder 
� Redogöra för olika typer av krav på ett informationssystem och hur dessa krav 

är relaterade till det utvecklade informationssystemet 
� Redogöra för organisationer som sociala system 
� Redogöra för problematiken kring förändringsarbete och systemutveckling 
� Redogöra för relationerna mellan designers, processer och produkter 
� Redogöra för skillnaderna mellan olika mjukvaruutvecklingsparadigm 
� Redogöra för systemvetaren som utredare, lärare, samordnare och 

konflikthanterare 
� Redogöra för tillämpningsområde för olika typer av metoder 
� Redogöra för vad som utmärker olika systemutvecklingsmodeller (styrkor, 

svagheter etc.) 
� Redogöra för varför det finns behov av olika typer av informationssystem på 

olika nivå i en organisation 
� Redogöra och beskriva designmönster ingående i GRASP och GoF 
� Relatera kursinnehållet till den dagsaktuella näringslivssituationen inom IT 

sektorn 
� Relatera till den omvärldspåverkan en verksamhet ständigt utsätts för 
� Sammanställa en dokumentation över ett systemutvecklingsprojekt 
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� Skapa syntaktiskt korrekta modeller med hjälp av förelagda modelleringsspråk 
� Skilja på och relatera de olika yrkesroller som använder, skapar och 

underhåller kravspecifikationer för anskaffning av IT-system 
� Skilja på, förstå och relatera kärnverksamheterna administration och styrning 

till varandra 
� Skilja på, förstå och relatera till verksamhetsnära och tekniknära 

beskrivningstekniker samt dess konsekvenser 
� Styra ett mindre projekt 
� Tillämpa metoder för analys av hur IT stödjer och möjliggör nya 

organisationsformer 
� Tillämpa arkitekturell design samt använda färdiga standardmoduler för att 

bygga enkla prototyper av informationssystem. 
� Tillämpa de teorier och modeller som behandlas i kursen 
� Tillämpa designorienterade utvecklingsmetoder 
� Tillämpa ett datorbaserat stöd i systemutvecklingsprocessen med UML 
� Tillämpa ett designinriktat angreppssätt för att hantera komplexa 

systemutvecklingsuppgifter 
� Tillämpa grundläggande modelleringstekniker genom att följa RUP 
� Tillämpa grundläggande systemteori samt begrepp och definitioner inom 

området 
� Tillämpa kunskaper och färdigheter i utveckling av mobila tjänster 
� Tillämpa kursens kunskaper genom att systematiskt kunna diskutera 

frågeställningar i fallstudier/undervisningscase 
� Tillämpa metoder och tekniker för att identifiera problem i verksamheter samt 

strukturera och implementera en datorbaserad lösning på sådana problem 
� Tillämpa metoder och tekniker på en grundläggande nivå för utvärdering  
� Tillämpa och implementera ett designmönster i ett objektorienterat 

programspråk samt kunna använda ett caseverktyg 
� Tillämpa olika systemutvecklingsmodeller och metoder i samband med 

framtagande av kravspecifikation i samband med ett förändrings – och 
utvecklingsprojekt 

� Tillämpa olika tillvägagångssätt och metoder vid systemstrukturering 
� Tillämpa RUP och tillämpa grundläggande modelleringstekniker 
� Tillämpa teoretiska resonemang och omsätta detta i praktiskt analyserande 

arbete och rapportskrivande 
� Tillämpa UML för att modellera användningsfall och klasser 
� Tillämpa UML som beskrivningsspråk i systemutvecklingsprocessen 
� Tillämpa XML för att skapa struktur åt informationsmassor inom en 

organisation 
� Tillämpa och lösa problem på ett strukturerat sätt 
� Tillämpa och hantera helhet inom systemutveckling och med helhet menas i 

första hand aspekter som; Affären, ekonomin, betalning inom 
systemutveckling, Etik, moral och juridik, Människa – datorinteraktion samt 
Organisatoriska aspekter såsom linjeorganisation. 

� Tillämpa de teorier och modeller som behandlas i kursen 
� Tillämpa ett datorbaserat stöd i systemutvecklingsprocessen med UML 
� Tillämpa designorienterade utvecklingsmetoder 
� Tillämpa ett designinriktat angreppssätt för att hantera komplexa 

systemutvecklingsuppgifter 
� Tillämpa grundläggande modelleringstekniker genom att följa RUP 
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� Tillämpa grundläggande systemteori samt begrepp och definitioner inom 
området 

� Tillämpa och implementera ett designmönster i ett objektorienterat 
programspråk samt kunna använda ett CASE verktyg 

� Tillämpa RUP och tillämpa grundläggande modelleringstekniker 
� Tillämpa UML för att modellera användningsfall och klasser 
� Tillämpa UML som beskrivningsspråk i systemutvecklingsprocessen 
� Urskilja betydelsen av tillgång till information och informationssystem för 

organisationer 
� Urskilja teoretiskt grundade ansatser för att strukturera problem 
� Utarbeta förslag, enskilt eller i samarbete med andra i projektform, till enklare 

informations- och datasystem 
� Utveckla en medvetenhet och ett personligt förhållningssätt till betydelsen av 

informationssystemarkitekturer och deras relation till verksamheten. 
� Utvärdera och tillämpa utvärderingstekniker på olika typer av IT artefakter 
� Välja arkitekturprinciper efter en verksamhets behov 
� Välja ett lämpligt designmönster för en specifik situation 
� Välja lämplig metod utifrån en given problemställning för att implementera ett 

informationssystem i syfte att effektivisera en organisations 
informationshantering 

� Välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för ett specifikt 
utvecklingsprojekt 

� Välja och argumentera för en systemutvecklingsmodells användbarhet i 
förhållande till en given systemutvecklingspraktik 

� Välja och tillämpa koncept och metoder samt förklara hur dessa används i, och 
påverkar, systemutvecklingsarbete 

� Välja ut användare som deltagare i ett designprojekt på ett adekvat sätt 
� Välja ut, argumentera för och tillämpa olika modeller, metoder och tekniker 

för design av IT 
� Värdera och kritiskt ifrågasätta fenomen inom informatikområdet 
� Värdera och motivera olika systemutvecklingsmodellers tillämpning och nytta 

för olika typer av IT-projekt 
 
� Kunskapsmål som tillhör klassisk systemdesign: 
I denna grupp finner vi 49st olika kunskapsmål 
 

� Använda en etappindelad systemutvecklingsmetod för att genomföra ett 
systemutvecklingsprojekt 

� Använda en strukturerad metod för analys och modellering av verksamheter 
� Använda metoder (och verktyg) för systemutveckling, genom att följa 

utvecklingsmodeller 
� Använda några av notationssätten i UML samt delar av Unified Approach 
� Använda objektorienterade tekniker för att beskriva verksamheter 
� Använda sig av centrala begrepp och metoder för IT-design 
� Bedöma arkitekturlösningars lämplighet för viss verksamhetsarkitektur 
� Bedöma olika verksamhets- samt systemintegrationsarkitekturer 
� Beskriva hur modeller för verksamhets- och kravanalys relaterar till 

informationssystems livscykel 
� Beskriva de olika etapperna i en etappindelad systemeringsmetod 
� Beskriva hur Unified Process och UML styr och påverkar utvecklingen av 

informationssystem 
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� Beskriva komplexitet och peka på hur det kan hanteras med hjälp av 
designmodeller i tal och text  

� Beskriva och förklara hur metodik för mjukt systemtänkande utvecklats 
� Beskriva olika principer, tekniker, metoder och verktyg för användarcentrerad 

systemdesign 
� Beskriva traditionell systemutveckling, livscykelmodellen och objektorienterad 

systemutveckling 
� Beskriva vad modellering innebär och varför modellering används för 

utveckling av informationssystem 
� Beskriva, jämföra och särskilja olika centrala utvecklingsmodeller 
� Diskutera för – och nackdelar med användarmedverkan vid utveckling av 

modeller i samband med verksamhets- och kravanalys 
� Förklara design som metod inom systemutveckling i tal och text 
� Förklara en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell 
� Förklara hur tidigare kursers innehåll om aspekter på systemutveckling passar 

in i en iterativ objektorienterad systemutvecklingsmodell 
� Förklara, förstå och relatera skillnaderna mellan användarcentrerade 

systemutvecklingsmodeller och traditionella systemutvecklingsmodeller 
� Förstå och förklara hur förändringsarbete med RUP kan användas för 

kravspecificering 
� Förstå och förklara kravspecifikationens roll vid förändringsarbete 
� Förstå och förklara vad kravspecifikationer är och hur de används 
� Genomföra en objektorienterad analys och design av ett komplexare problem 
� Genomföra en objektorienterad systemutvecklingsprocess från analys av 

problem- och användningsområde till en konceptuell design av 
komponentarkitektur och komponenter 

� Genomföra ett systemutvecklingsprojekt såsom att ha förmågan att använda 
en projektstyrningsmodell som stöd för projektarbete 

� Genomföra ett systemutvecklingsprojekt tillsammans med andra studenter 
� Genomföra studier som inkluderar användning av utvecklingsmodeller för 

affärssystem. 
� Genomföra systemeringens olika arbetsmoment som bygger på ett 

objektorienterat angreppssätt 
� Granska, välja samt tillämpa olika modelleringstekniker för analys och 

specifikation av en verksamhet, dess informationsbehov och 
informationsförsörjning i ett mindre projekt 

� Identifiera, analysera, planera och dokumentera IT-relaterade krav genom 
användning av RUP 

� Redogör för principiell design, funktionell design samt detaljdesign 
� Redogöra de huvudsakliga delarna i RUP 
� Redogöra för begreppen användbarhet, handlingsbarhet och brukskvalitet 

samt förklara hur dessa begrepp påverkar designarbetet 
� Redogöra för grundläggande designteori 
� Redogöra för hur olika modeller kan ge stöd i utvecklingsprocessen 
� Redogöra för hur teorier inom system- och informationsteori påverkar synen 

på systemutveckling 
� Redogöra för informationssystems livscykel och dess ingående faser 
� Redogöra för modellering och design i enlighet med det objektorienterade 

paradigmet 
� Redogöra för nyttan och innebörden av designmönster 
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� Redogöra för olika indelningsgrunder för prototyper samt avgöra vilka typer 
som med fördel kan användas som grund för utvärdering under olika faser av 
designarbetet 

� Redogöra för olika interaktionsformer 
� Redogöra för olika modelleringstekniker för analys av en verksamhet, dess 

informationsbehov och informationsförsörjning 
� Redogöra för olika principer, metoder och tekniker för systemutveckling 
� Redogöra för olika synsätt på systemutvecklingsmodeller och metoder 
� Redogöra för vad som utmärker olika systemutvecklingsmodeller (styrkor, 

svagheter etc) 
� Skapa syntaktiskt korrekta modeller med hjälp av förelagda modelleringsspråk 

 
� Kunskapsmål som tillhör modern systemdesign: 
I denna grupp finner vi 11st olika kunskapsmål 
 

� Använda och kritiska granska ett IT-baserat affärssystem (Enterprice Resource 
Planning system) 

� Använda sig av en beprövad tjänsteorienterad arkitektur för att skapa 
dynamiska, samverkande och löst kopplade arkitekturer  

� Beskriva konsekvenserna av olika arkitekturlösningar 
� Förklara skillnader mellan arkitekturlösningar 
� Förstå de möjligheter som tjänstebaserad arkitektur medger 
� Realisera delar av en kravspecifikation inom ramen för ett befintligt ERP-

system 
� Realisera webbtjänster som är baserade på SOAP och REST eller motsvarande 

klienter 
� Redogöra för hur webbtjänster fungerar 
� Redogöra för olika arkitekturstrategier och deras tillämpning 
� Redogöra och beskriva designmönster ingående i GRASP och GoF 
� Tillämpa XML för att skapa struktur åt informationsmassor inom en 

organisation 
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Bilaga 7 Förteckning kurslitteratur 

Följande litteratur ingår som kurslitteratur i verksamhetsorienterad system-
utveckling och är grunden till analysen i kap 5.4.2 analys av kurslitteratur. Den listas 
här i bokstavsordning, och då kursboken förekommer fler än en gång listas den det 
antal gånger som den förekommer: 
 

� Ackoff, R. L. (1999). Recreating the Corporation - A design of organizations 
for the 21st century 

� Apelkrans, Mats & Åbom, Carita (2001) OOS/UML: en objektorienterad 
systemutvecklingsmodell för processorienterad affärsutveckling.  

� Apelkrans M., C. Åbom (2001) En objektorienterad systemutvecklingsmodell 
för processorienterad affärsutveckling. 

� Arlow, J. & Neustadt, I. UML 2 and the Unified Process: Practical Object- 
� Avison, D. E. & Fitzgerald, G. (2002) Information Systems Development 
� Axelsson K & Goldkuhl G (1998): Strukturering av informationssystem – 

arkitekturstrategier i teori och praktik  
� Axelsson K & Goldkuhl G. (1998) Strukturering av informationssystem - 

arkitekturstrategier i teori och praktik   
� Axelsson, K. & Goldkuhl, G. Strukturering av informationssystem 
� Avison D. E. & Fitzgerald G. (2003) Information Systems Development: 

Methodologies, Techniques and Tools 
� Becker, J. & Kugeler, M. & Rosemann, M. Process Management - A Guide for 

the Design of Business 
� Bennet, S. et al. (2004). Schaum’s Outline Of UML. 
� Bennett, McRobb & Farmer: Object-Oriented Systems Analysis And Design 
� Bennett, S., Skelton, J. & Lunn, K. ( 2001): Schaum's outline of UML 
� Brady, Joseph A., Monk, Ellen F. & Wagner, Bret J. (2001) Concepts in 

enterprise 
� Brandt, P & Carlsson, R & Nilsson, A.G. Välja och förvalta standardsystem 
� Bubenko, J. A. jr. Persson, A. & Stirna, J (2001).EKD User Guide 
� Checkland, P. & Poulter, J (2006) Learning for Action: A Short Definitive 

Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners 
� Cooper, A & Reimann, R: About Face 2.0. 
� Cronholm, S; Goldkuhl, G. (2005) Handlingsbara IT-system – design och 

utvärdering 
� Eriksson, U. Kravhantering för IT-system 
� Erl, Thomas (2004). Service-oriented architecture: a field guide to 

integrating XML and web services 
� Erl, Thomas (2005). Service-oriented architecture: concepts, technology, and 

design 
� Fagerström, J m fl Objektorientering i hela företaget - en integrerad 

utvecklingsprocess 
� Fitzgerald B, Russo N, & Stolterman E. (2002) Information systems 

development – Methods in action 
� Fitzgerald, Brian m. fl. (2002) Information Systems Development: Methods in 

Action 
� Flensburg, P & Friis, S Att skapa mänskligare informationssystem - 

principer, metoder och tekniker 
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� Fowler, M. (2003) UML Distilled: A brief guide to the standard object 
modelling language 

� George, F m fl: Object-oriented Systems Analysis and Design 
� Goldkuhl, G & Röstlinger, A Förändringsanalys 
� Goldkuhl, Göran (1991) Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen 
� Goldkuhl, Göran (1993) Välgrundad metodutveckling 
� Groth, L. (1999). Future Organizational Design: The Scope for the IT-based 

Enterprise 
� Gulliksen, J. & Göransson, B. Användarcentrerad systemdesign 
� Hagel, John III & Singer, Marc (1999). Net worth : shaping markets when 

customers make the rules 
� Hederstierna Montén, M. Att byta affärssystem - Samlade erfarenheter från 

några svenska företag 
� Hoffer, Jeffrey A., George, Joey & Volakis, Joseph (2004) Modern Systems 

Analysis and Design   
� Jacobson, I, Booch, G & Rumbaugh, J. (1999) The Unified Software 

Development Process 
� Jansson, T & Ljung, L. Projektledningsmetodik 
� Kotter, J Leading Change 
� Kruchten, P. The Rational Unified Process: En introduktion 
� Kruchten, P. The Rational Unified Process: En introduction 
� Laudon, K & Laudon, J. Management Information Systems - Managing the 

Digital Firm 
� Laudon, K & Laudon, J. Management Information Systems - Managing the 

Digital Firm 
� Larman Craig (2005) Applying UML and patterns An Introduction to Object-

Oriented Analysis and Design and Iterative Development 
� Lind & Lönn (2006): Grunderna i Systemering 
� Ljungberg, A & Larsson E Processbaserad verksamhetsutveckling 
� Löwgren J och Stolterman E. (2004) Design av informationsteknik – 

materialet utan egenskaper 
� Löwgren, J & Stolterman, E (1998) Design av informationsteknik - materialet 

utan egenskaper 
� Löwgren, J & Stolterman, E (1998): Design av informationsteknik 
� Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik (2004) Design av informationsteknik: 

materialet utan egenskaper 
� Löwgren J och Stolterman E. (2004) Design av informationsteknik – 

materialet utan egenskaper 
� Mathiassen, L., Munk-Madsen, A., Nielsen, P. A. & Stage, J. (2001): 

Objektorienterad analys och design 
� Mathiassen, Lars (red.) (2001) Objektorienterad analys och design 
� Mathiassen, Lars, Munk-Madsen, Andreas, Nielsen, Peter Axel & Stage, Jan 

(2001) Objektorienterad analys och design 
� Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage Objektorienterad analys och 

design 
� Mullet, K & Sano, D (1994): Designing visual interfaces  
� Nilsson, A G. & Pettersson, J-S Om metoder för systemutveckling i 

professionella organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i 
samhället.  

� O’Leary, E D Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, 
Electronic Commerce and Risk Oriented Analysis and Design 
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� Pulier, E. & Taylor, H. (2006). Understanding Enterprise SOA 
� Preece J., Rogers Y. &. Sharp H (2002) Interaction Design: beyond human 

computer interaction 
� Ray, Erik T.: Learning XML 
� Rentzhog, O. Processorientering - en grund för morgondagens 

organisationer. 
� Reynolds, G W Information Systems for Managers West Pub  
� Reynolds, G. & Stair, R. (2007) Fundamentals of Information Systems 
� Stolterman, Erik (1991) Designarbetets dolda rationalitet 
� Van Duyne, Douglas K.: The Design of Sites 
� Whitman, Michael E. and Mattord, Herbert J.: Management of Information 

Security 
� Whitman, Michael E. and Mattord, Herbert J.: Reading and Cases in the 

Management of Information Security 
� Vidgen, R., Avison, D., Wood, B. & Wood-Harper, T. (2002) Developing Web 

Information Systems  
� Wiktorin, Lars (2003) Systemutveckling på 2000-talet 

 
 


