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Sammanfattning

Internationell forskning visar att det finns skillnader mellan industrins förvänt-
ningar på kunskap och metoder för programvaruutveckling jämfört med vad
som återfinns i utbildningsplaner inom Data och Informationsteknik (IT).

I den här rapporten presenteras en kvalitativ undersökning av huruvida det
finns en skillnad mellan tekniska högskolors utbildning och industriaktörers
förväntningar på högskolestudenter inom mjukvaruutveckling specifikt i Sve-
rige, och hur skillnaden i så fall ser ut. För att ytterligare belysa kravbilden på
svenska utbildningar undersöks även lagstiftning och akademiska rekommen-
dationer.

Resultatet visar att de skillnader som förekommer internationellt, mellan indu-
strins förväntningar och utbildningarnas innehåll, skiljer sig från motsvaran-
de förhållande i Sverige. Utbildningsplanerna svarar väl mot lagstiftning och
industriförväntningar. Utbildningsplanernas innehåll motsvarar inte exakt de
internationella akademiska rekommendationer som finns för utbildningarna.
Detta kan delvis förklaras av att utbildningarnas inriktning är bredare än mot
ett specifikt område inom Data och IT.

Den övergripande slutsatsen är att utbildningarna svarar väl mot den kravbild
som behöver hanteras, men praktikmöjligheter och kontaktytor mot industrin
bör tas i beaktning vid framtida utformningar av utbildningsplaner.

Framöver bör 1) fler kvantitativa undersökningar göras av akademiska rekom-
mendationer och industriförväntningar samt hur dessa bemöts av utbildning-
arna, samt 2) handlingsplaner för anpassning av utbildningsplaner utformas.

Nyckelord
Utbildning; Mjukvaruutveckling; Systemutveckling; Programvaruutveckling;
SWEBOK
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Abstract

International research shows that there is a gap between industrial expecta-
tions on Software Development knowledge and methodology compared to the
content of education within Computing.

This report presents qualitative research on whether there is a gap between un-
dergraduate education and the expectations from industry within Software De-
velopment specifically in Sweden, and if so, what the gap looks like. To shed
further light on the demands and recommendations that Swedish education
faces, recommendations from academia and legislation is also investigated.

The result shows that the international gap between education and industry,
differs from the equivalent relation in Sweden. The curricula meet demands
from legislation and industrial expectations. The international academical rec-
ommendations suggested for the programs are not exactly matched by the con-
tent of the curricula. This can partly be explained by the educational focus
being broader than towards a specific disciplin within computing. The overall
conclusion is that educational programs meet the demands, recommendations
and expectations they face. But practical experience and contact with industry
should be factored into future adjustments of the curricula.

Future work includes 1) quantitavely researching academical recommenda-
tions and industrial expectations, as well as how these are met by education
programs, and 2) creating guidelines for future adjustments of curricula con-
tent.

Keywords
Education; Software Development; Software Engineering; Computing disci-
plines; SWEBOK
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Kapitel 1

Introduktion

Mjukvaruutveckling, tillsammans med termer som programvaruutveckling
och programvaruteknik formar ofta den svenska översättningen av begreppet
software engineering[1, 2]. IEEE[3] definierar Software Engineering som

The application of a systematic, disciplined, quantifiable appro-
ach to the development, operation, and maintenance of software;
that is, the application of engineering to software. [4, p. 70].

Där development, operation, and maintenance of software avser koncept som
planering, konstruktion, kodning och testning[5]. I den här rapporten har be-
greppet metoder för programvaruutveckling valts för att avse det som ofta
benämns som delar av system- eller mjukvaruutveckling. Där metoder inne-
fattar generella metoder som utvecklingsmetoder och vetenskapliga metoder;
men också ramverk för exempelvis dokumentation, versionshantering och test-
ning [4].

I Sverige förekommer utbildning inom Data och Informationsteknik (IT) pri-
märt vid tekniska högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Yrkeshögskolor
tenderar att vara starkt knutna till arbetsgivare vid utformningen av kurspla-
nerna [6]. Utbildning vid universitet och högskolor löper generellt över längre
tid med ett bredare akademiskt fokus där vetenskapliga metoder ingår [7, 8].
I rapporten syftar ordet utbildningarna på utbildning inom Data och IT vid
tekniska högskolor och universitet där inte annat anges.

Data och IT sysselsätter idag över 6 procent av den totala arbetskraften i Sveri-
ge [9]. Behovet av IT-kompetens ökar, och en av flera faktorer som behöver tas
i beaktning är utbildningarnas relevans för att tillgodose kompetensbehovet.

1



2 KAPITEL 1. INTRODUKTION

1.1 Bakgrund

I en rapport av IT&Telekomföretagen från 2017 konstateras att 70 000 IT-
personer behövs innan 2022 [9]. Dessa personer saknas inom det som kallas
den digitala sektorn:

Den digitala sektorn rymmer alla verksamheter som i någon form
skapar, utvecklar, levererar och driver system, tjänster och pro-
dukter med digitalt innehåll i form av hård- eller mjukvara, in-
kluderat både renodlade leverantörer av hård- och mjukvara och
tillhörande tjänster (det som kallas IT- och telekombranschen) och
andra verksamheter där slutprodukterna inte är IT-produkter i sig
utan exempelvis fordon, finansiella tjänster eller resor men där
hård- och mjukvara är bärande delar.[9, p. 6]

Arbetsförmedlingen spår att en av de yrkesgrupper, sett till samtliga yrken,
som på sikt kommer att se högst tillväxt är system- och mjukvaruutveckla-
re inom Data och IT [10]. IT&Telekomföretagen uppskattar att behovet av
mjukvaru- och systemutvecklare väntas öka med över 24 000 personer fram
till 2022, motsvarande en dryg tredjedel av det förväntade totala behovet av
IT-personer. I den här rapporten används ordet industri för att åsyfta den del
av den digitala sektorn som primärt sysselsätter system- och mjukvaruutveck-
lare.

Utöver den rådande kompetensbristen förekommer även forskning som indi-
kerar att aktuella utbildningarna inte svarar mot kompetensbehovet. Interna-
tionella studier poängterar skillnader mellan industrins förväntningar på kun-
skaper och metoder inom mjukvaruutveckling kontra utbildningsplaner inom
Data och IT [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Skillnaderna förekommer inom olika
områden från spetskompetens inom specifika metoder till projektledning och
coachning [17].

Almi et. al. anser exempelvis att utbildningars undervisning inom kommunika-
tion, teamwork och aktuella ramverk är bristfällig [12]. Liu et. al. reflekterar
kring avsaknad av självutvärdering när studenter träder in i arbetslivet [18].
Garousi et. al. [17] sammanställer flera av dessa studier i en översiktsstudie,
där Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) [19] används som
referensram för att beskriva skillnader mellan industri och utbildning.
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1.2 Problem

Internationellt förekommer skillnader mellan industrins förväntningar och ut-
bildningars innehåll beträffande metoder för programvaruutveckling. Den frå-
geställning som kommer att undersökas är om det i Sverige finns liknande bris-
ter mellan vad Data och IT-utbildningar innehåller och vad yrkesverksamma
och rekryteringsansvariga förväntar sig av studenter som läst dessa utbildning-
ar. Svenska tekniska högskolor och universitet har dock fler aktörer att förhålla
sig till än industrin. Mer specifikt undersöks därför två frågor:

1. Vilka krav och förväntningar ställs på Data och IT-utbildningar vid tek-
niska högskolor och universitet av olika aktörer?

2. Hur bemöterData och IT-utbildningar vid tekniska högskolor dessa krav
och förväntningar?

1.3 Syfte

Effektmålet med studien är att kartläggningen på sikt kan användas som un-
derlag för Programmansvarig (PA) och lärare vid Data och IT-utbildningar vid
framtida utformning av utbildningsplaner.

1.4 Mål

Projektets resultatmål är att kartlägga de krav och förväntningar som utbild-
ningarna behöver hantera, och hur utbildningarna förhåller sig till kraven och
förväntningarna genom aktuella utbildningsplaner.

1.4.1 Samhällsnytta, Etik och Hållbarhet

En förhoppning med studien är att informera om problem som industrier nu
står inför och söker kompetens inom, beträffande metoder för programvaruut-
veckling. Att upplysa om aktuella problem kan bidra till mer relevant undervis-
ning i berörda utbildningar, vilket skulle kunna göra nyexaminerade studenter
bättre rustade för yrkesverksamhet. Bättre rustade i den bemärkelse att företag
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på sikt kan öka den effektiva resursanvändningen, främja etiskt rättvisa förhål-
landen och förbättra lönsamheten. Resursanvändning, etik och lönsamhet kan
belysas med hjälp av begreppet hållbar utveckling.

1.4.2 Kort introduktion till hållbar utveckling

Bruntland-rapporten definierar Hållbar Utveckling (SustainableDevelopment)
som "development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs"[20]. I fokus för håll-
bar utveckling är future generations, det vill säga mänskligheten. Hållbar ut-
veckling eftersträvas med hjälp av Förenta Nationernas (FNs) hållbarhetsmål
[21, 22].

Inom hållbar utveckling används ofta tre pelare för att gestalta de förhållanden
som krävs för att utveckling ska vara hållbar: Social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet [23]. De tre pelarna och deras samverkan gestaltas i figur 1.1.

Figur 1.1: Hållbar utvecklings relation till de tre pelarna social, ekonomisk och
ekologisk utveckling. Bild inspirerad från [23].

Som figuren visar uppnås hållbar utveckling först när de tre pelarna social,
ekonomisk och ekologisk utveckling är hållbara och samspelar. Detta beskrivs
genom att den vita texten befinner sig i det spektrum där de tre områdena
sammanfaller.
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Ekologiskt hållbar utveckling är troligtvis den mest kända aspekten av håll-
bar utveckling. Den ekologiska pelaren berör miljö och jordens resurser. För
att utveckling ska vara ekologiskt hållbar måste, i stora drag, jordens natur-
liga resurser och kretslopp bevaras. Bland annat krävs motverkan mot global
uppvärmning genom koldioxidutsläpp [24].

Socialt hållbar utveckling belyser direkt de mänskliga aspekterna av hållbar
utveckling; grundläggande mänskliga rättigheter måste uppfyllas för att ut-
vecklingen skall vara socialt hållbar [23].

Ekonomiskt hållbar utveckling syftar till ansvarsfullt hushållande av resur-
ser så att vinstutveckling kan behållas över lång tid – till förmån för framtida
generationer [23].

1.4.3 Projektets bidrag till hållbar utveckling

Studien kan främja hållbar utveckling utifrån samtliga tre perspektiv genom
att belysa de problem och förväntningar som industrin har på utbildningarna.
Socialt i den bemärkelse att rättvisa system byggs utan partiskhet, med etiska
värderingar i centrum av databehandling och dataanalys [25].

Ekonomiskt behöver kompetens bidra till att lönsamhet och hushållning av re-
surser främjas, så att framtida generationer fortfarande kan möta sina behov.
Ett exempel på där mjukvara bidrar till lönsamhet samtidigt som resurshante-
ring tas i beaktning är vid effektiv programmering och exekvering av källkod,
där processorkraft, minne och energi inte förspills till beräkningar som kan
göras mer effektivt [26]. Om lönsamhet och resurshållning premieras på detta
sätt bidrar det till programvaruutveckling som också gynnar framtida gene-
rationer. Hushållande av naturresurser bidrar samtidigt till ekologiskt hållbar
utveckling.

Ekologiskt hållbar utveckling innebär, i enlighet med ekonomiskt och soci-
alt hållbar utveckling, bland annat att resurser som processorkraft och energi
kommer från hållbara energikällor och bidrar till uppfyllandet av FNs hållbara
utvecklingsmål.
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1.5 Metod

De vetenskapliga metoder som studien använder sig av är induktiva och kvali-
tativa. Induktiva metoder innebär att studien utgår från observationer för att
försöka finna mönster som sedan utvecklas till en teori. Detta kontrasteras of-
ta med deduktiva metoder där tillräcklig data redan finns för en teori. Utifrån
denna teori konstrueras istället en hypotes som undersöks med nya observa-
tioner för att bekräfta eller avfärda hypotesen [27]. Observationerna i den här
studien är kvalitativa.

Kvalitativa metoder används i de fall där mätdata inte direkt resulterar i nu-
meriska värden, utan söker förstå beteenden, grundidéer och åsikter. Motsat-
sen är ofta kvantitativa metoder där data kan kvantifieras och hanteras utifrån
en matematisk modell. De mätdata som hanteras i kvantitativa studier har ofta
numeriska värden, såsom tid eller temperatur [28]. Kvalitativa undersökningar
arbetar ofta med mindre mängder data än kvantitativa undersökningar. Samti-
digt bör mängden data vara tillräckligt stor för att tesen ska vara vetenskapligt
försvarbar [27].

I studien kartläggs aktuella kravbilder på Data och IT-utbildningar vid högsko-
lor induktivt och kvalitativt. Valet av kvalitativa metoder följer av projektets
syfte att kartlägga åsikter om utbildningsinnehåll. Kartläggningen behandlar
krav, rekommendationer och förväntningar på utbildningarna utifrån lagstift-
ning, akademi, och industri i förhållande till metoder för programvaruutveck-
ling. Lagstiftning och akademi undersöks med hjälp av en litteraturstudie. In-
dustrins förväntningar på utbildningarna undersöks genom djupintervjuer med
industriaktörer. Efter att observationerna genomförts formas en teori om hur
skillnaderna mellan industrins förväntningar och innehållet i utbildningar in-
om Data och IT ser ut, samt hur utbildningarna svarar mot samtliga kartlagda
kravbilder.

1.6 Avgränsningar

Studien undersöker främst de krav som ställs på utbildningarna i förhållan-
de till metoder för programvaruutveckling och hur utbildningsplanerna svarar
mot dessa. En konkret handlingsplan för hur utbildningarna bör anpassa sig
till resultatet från studien presenteras därför inte.
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Det finns många områden som industri och utbildning har gemensamt. Någ-
ra av dessa innefattar hållbar utveckling, arbetsmiljö, explicit utbildning in-
om kommunikationsfärdigheter [12] och självutvärdering [18]. Även om des-
sa områden tas upp och berörs i studien så gör projektets tidsram det svårt att
analysera dem vidare. Dessa aspekter berörs dessutom av andra studier [29,
21].

Som ett urval av svenska Data och IT-utbildningar undersöks Kungliga Teknis-
ka Högskolan, Stockholms Universitet och Linköpings Tekniska Universitet.

1.7 Disposition

Rapporten är strukturerad enligt följande: Kapitel 2 tar upp de vetenskapliga
metoder och verktyg som studien använder sig av.

Kapitel 3 tar upp relevanta definitioner och områdesindelningar som förekom-
mer inom Data och IT. Kapitlet presenterar också skillnaderna som förekom-
mer internationellt mellan utbildningar och industriförväntningar på nyexami-
nerade studenter. Dessutom presenteras ett sammandrag av den kompetens-
brist som råder inom svensk Data- och IT-industri såsom den definieras av
IT&Telekomföretagen.

Kapitel 4 presenterar de typer av utbildningar som finns inom Data och IT i
Sverige. Efter att utbildningstyperna presenteras ges en överblick av de aktu-
ella krav som ställs på utbildningarna genom lagstiftning, samt vilka rekom-
mendationer som finns från akademien.

Resultaten från intervjuer med företag om deras förväntningar på utbildningar
inom Data och IT presenteras i kapitel 5.

I kapitel 6 presenteras en kvalitativ kartläggning av relevanta krav från hög-
skoleförordningen på utbildningarna. Därefter presenteras resultatet av mapp-
ningen mellan utbildningarna och 1) högskolemålen, samt 2) industriförvänt-
ningarna.

I kapitel 7 presenteras en kvalitativ kartläggning av 1) hur utbildningarna kan
diskuteras i relation till de områden inomData och IT som definieras i kapitel 3
samt 2) relevanta utbildningsplaner och hur dessa relaterar till de akademiska
rekommendationer som presenteras i kapitel 4.

I kapitel 8 diskuteras resultaten och framtida arbete.
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Kapitel 2

Metod

Följande kapitel beskriver de vetenskapliga metoder som använts i projektet,
samt hur de använts.

Avsnitt 2.1 presenterar de vetenskapliga metoder som använts. Avsnitt 2.2-2.6
beskriver hur projektarbetet fortlöpt och metoderna använts.

2.1 Vetenskapliga metoder

Vetenskapliga metoder klassificeras i huvudsak som kvantitativa eller kvalita-
tiva. Kvantitativa metoder berör i huvudsak mätvärden som kvantiserats till
numeriska värden såsom exempelvis temperatur eller tid.Kvalitativametoder
ämnar istället till att utvärdera beteenden och åsikter [28, 27].

Projektet använder sig av kvalitativa metoder för att samla information om
lämplig befintlig litteratur, industriaktörers åsikt om nuvarande Data och IT-
utbildningar och de krav och förväntningar som finns från lagstiftning respek-
tive akademi på utbildningar. Mer detaljerat om vilka metoder som använts
beskrivs i respektive projektfas nedan.

9
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2.2 Projektfaser

Projektet består av fyra faser: 1) En förstudie av relevanta definitioner, 2) En
litteraturstudie av aktuell kravbild, 3) en intervjuprocess med industriaktörer,
samt 4) en avslutande litteraturstudie och utvärdering av utbildningsplaner.
Faserna presenteras i Avsnitt 2.3-2.6. Projektets faser, samt vad som krävs för
att avancera till nästa fas presenteras i figur 2.1.

Figur 2.1: Projektets fyra faser, samt vad som krävs för att avancera till nästa
fas.

2.3 Förstudie

För att klargöra begreppsområdet som studien behandlar undersöks ämnet
system- och mjukvaruutveckling. Dokument som används behöver uppfylla
två kriterier. 1) Dokumentet berör mjukvaruutveckling och systemutveckling,
2) dokumentet används redan som referensmaterial för att definiera delområ-
den inom system- och mjukvaruutveckling.

Studering av system- och mjukvaruutveckling sker inledningsvis genom läs-
ning av Att arbeta med systemutveckling[30], Att arbeta i projekt[31] samt en
granskning av IEEE standard för Data- och IT-termer [4]. Därefter används
ACM och IEEEs korpus för riktlinjer och guider till Data och IT, mjukvaruut-
veckling och utbildningar inom området för att skapa en övergripande ontologi
för rapportens område. Efter att litteraturen sammanställts formas en definition
av vilka områden av mjukvaruutveckling som är relevanta för studien. Arbe-
tet med att studera definitioner av systemutveckling och mjukvaruutveckling
redovisas i kapitel 3. Utifrån de definitioner som tas fram undersöks därefter
de kravbilder som finns på utbildningarna.
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2.4 Kartläggning av kravbilder

De kravbilder som framträder för utbildningarna behandlas utifrån tre perspek-
tiv. Först utifrån lagstiftning, med hjälp av Högskoleförordningens krav på
civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och kandidatutbildningar inom Data och
IT[32]. Dokumentet har valts utifrån kriteriet att det redovisar de bestämmel-
ser som finns för universitet och högskolor som staten är huvudman för.

Det andra perspektivet är akademiens rekommendationer. Dessa undersöks ge-
nom att konsultera dokument som 1) representerar ledande akademiska orga-
nisationer inom Data och IT och 2) konkret specificerar vad som förväntas
av utbildningar och studenter inom Data och IT. Utifrån dessa kriterier valdes
dokumentet SWEBOK[19] samt dokumentsamlingenACMCurricula Recom-
mendations[33] som primär utgångspunkt. Utifrån dessa källor undersöks där-
efter fler dokument som uppfyller kriterierna, till dess en övergripande bild av
akademiska förväntningar framträder.

Det tredje perspektivet berör befintliga industriförväntningar i internationella
studier. För detta ändamål används primärt de vetenskapliga publikationsdata-
baserna IEEE Xplore [34] och ACM Digital Library [35]. Studierna används
för att skapa en bredare förståelse av hur de internationella skillnaderna mellan
utbildning och industri inom Data och IT ser ut, samt vilka utbildningar och
industrier som åsyftas. Om nya aspekter av problemet framträder i en studie
används dessa för att undersöka fler dokument inom området.

Processen för att kartlägga kravbilder, samt vilken typ av dokument som un-
dersöks presenteras i figur 2.2.

I figuren beskriver rundade fyrkanter källor som använts, röda rutor beskriver
ny information som presenteras och pilarna beskriver vilken typ av källa som
undersökts för att söka efter mer information.

När kravbilden framträtt påbörjas intervjufasen för att undersöka industrins
förväntningar.
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Figur 2.2: Undersökningsprocessen för att redovisa befintliga kravbilder på
Data och IT-utbildningar.
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2.5 Kvalitativa djupintervjuer

För att undersöka förväntningar från industrin intervjuas industriintressenter
inom loppet av tre veckor i maj 2019. Potentiella respondenter tas fram genom
att undersöka ett 40-tal företag. För varje företag eftersöks team-leaders eller
rekryteringsansvariga inom Data och IT. Dessa uppgifter hittas på respekti-
ve företags hemsida, genom kontakt med företagsexpedition eller via plattfor-
men LinkedIn[36]. Potentiella respondenter kontaktas via LinkedIn eller mail.
I meddelandet får respondenten information om projektets inriktning och vil-
ken roll som intervjun kommer att spela i projektet.

Utifrån den information som framkommer i projektets tidigare faser tas en upp-
sättning intervjufrågor fram. Intervjufrågorna redovisas i tabell 2.1. I tabellen
syns att frågorna är indelade i tre kategorier som berör olika delar av företa-
get och respondentens åsikter. Frågorna inom kategorin Typ av verksamhet
används för att kunna gruppera vilken typ av industri som respondenten är
verksam inom, samt i vilken utsträckning respondenten är lämplig att svara på
specifika frågor om praxis för metoder för programvaruutveckling. Frågorna i
kategorin Förväntningar på studenten söker klargöra om respondenten ser
några brister eller särskilda kompetenser som studenter har efter utbildning
inom Data och IT, samt vilken typ av utbildning som i så fall avses. För att
tillåta respondenten att prata fritt om synen på utbildning och industri inom
Data och IT ställs även tre frågor inom kategorin Öppna frågor.

Tabell 2.1: Frågor till industri-intressenter som används i stu-
dien.

ID Typ av fråga Fråga
A1 Typ av verksamhet Vad gör du på ditt arbete?
A2 Vilken utbildning har du läst?
A3 Vilken typ av system(-utveckling) arbetar

du med?
A4 Hur stor är din arbetsgrupp?
A5 Vad gör de som arbetar med dig?
A6 Vad är viktig kompetens som krävs för att

arbeta i din grupp?
B1 Förväntningar på studenter Vad har du för relation till nyexade studen-

ter?
Fortsättning på nästa sida
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Tabell 2.1 – fortsättning från föregående sida
ID Typ av fråga Fråga
B2 Vilken utbildning har de studenter som du

anställer gått?
B3 Prioriterar ni anställning från en viss kom-

petensgrupp?
B4 Varför anställer du/Vad förväntar du dig

av en nyexad student?
B5 Skiljer det sig åt att anställa en icke-

student mot en student?
B6 Vilken typ av kompetenser uppskattar du

hos nyexade studenter?
B7 Vilken typ av kompetenser saknar du hos

nyexade studenter?
B8 Vad skulle du vilja säga till de som söker

jobb hos dig?
C1 Öppna frågor Vad har varit mest värdefullt/saknade du I

din utbildning?
C2 Om du hade möjlighet att prata direkt

med de som bestämmer utbildningsinne-
hållet i Sveriges Data & IT-utbildningar,
vad skulle du säga till dem?

C3 Om du var jag, och ville undersöka vad
industrin förväntade sig inom mjukvaru-
utveckling, vad skulle du fråga?

I början av varje intervju presenteras syftet med studien, dokumentet SWE-
BOK samt de kompetenser som anses viktigast utifrån internationella skill-
nader mellan industri och utbildning. Detta för att ge en bild av vilken typ
av kompetenser och färdigheter som avses med frågorna. Därutöver ges inga
svarsförslag, utan respondenten uppmuntras att använda egna ord och svara
utifrån egna erfarenheter.

Resultatet från intervjuerna presenteras i kapitel 5. När krav och förväntning-
ar från lagstiftning, akademi och industri kartlagts behandlas utbildningarnas
utbildningsplaner.
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2.6 Utvärdering av utbildningsplaner

Efter att kravbilderna kartlagts kartläggs utbildningsplanerna för de represen-
terade utbildningarna. Utbildningarna väljs ut med hjälp av tre kriterier som
tillsammans gör utbildningarna relaterbara till studien samt hanterbara vad
gäller antal. 1) De representerar delar av en teknisk högskolas eller universitets
Data och IT-utbildning, och 2) de kan relateras till industriaktörerna (se kapi-
tel 5) genom att a) en industriaktör rekryterar eller har rekryterat därifrån eller
b) en industriaktör omnämner utbildningen i intervjun som exempel på svensk
Data och IT-utbildning. Det tredje kriteriet berör omfattning; för att begränsa
antalet utbildningar att behandla väljs en balans av kandidat-, högskole- och
civilingenjörsprogram ur den urvalsgrupp som genereras av föregående två
kriterier.

Utbildningarna kartläggs därefter utifrån två övergripande kriterier. 1) Vilken
typ av utbildning bedrivs vid utbildningsprogrammet? 2) Hur väl motsvarar ut-
bildningsplanen de krav och förväntningar som ställs av lagstiftning, akademi
och industri?

För att besvara vilken typ av utbildning som bedrivs har en enklare kartlägg-
ning gjorts där respektive utbildnings beskrivning (såsom den förekommer på
utbildningens hemsida) mappats mot de områdesindelningar som görs i för-
studien. En beskrivning som använder sig av begrepp som motsvarar ett spe-
cifikt område kommer anses utbilda inom det området. Exempelvis anses en
utbildning som undervisar om hårdvara och datorarkitektur beröra Computer
Engineering.

För att kunna behandla lagstiftningen som kravbild görs en kvalitativ bedöm-
ning av vilka högskolemål som är applicerbara på metoder för programvaru-
utveckling samt de utbildningar som undersöks. De mål som undersöks berör
antingen Högskoleingenjörsexamen, Civilingenjörsexamen eller Kandidatex-
amen. För att ett mål ska anses tillämpbart på metoder för programvaruut-
veckling måste formuleringen av målet gå att relatera till den begreppsapparat
som utvecklas i kapitel 3. Demål som har liknandemotsvarighet inom två eller
fler beröringsområden (dvs högskoleingenjör-, civilingenjör- eller kandidatex-
amen) behandlas som ett separat mål. Utvärderingen av relevanta högskolemål
presenteras i avsnitt 6.1.

För att kunna behandla akademiska rekommendationer som enhetlig kravbild
sammanställs rekommendationerna presenterade i kapitel 4 till en gemensam
tabell för de olika områdena. Tabellen presenteras utförligare i avsnitt 7.2.
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Ytterligare information om metodiken för mappning mellan utbildningsplaner
och lagstiftning, industriförväntningar samt akademi presenteras närmare i ka-
pitel 6 respektive 7, då metodiken använder sig av begrepp som introduceras
först i kapitel 3-5.



Kapitel 3

Definition av problemområdet

Följande kapitel behandlar de områden somdefinieras avAssociation for Com-
puting Machinery[37] (ACM) inom Informationsteknik (IT) och Dataveten-
skap1.

Avsnitt 3.1 listar de indelningar som normalt görs för IT och Data. Avsnitt 3.2
visualiserar några av de olika områden inom Data och IT och hur de relate-
rar till varandra, samt introducerar rapportens fokusområde i relation till Data
och IT. Avsnitt 3.3 presenterar den kunskapsbas som programvaruutveckling
använder sig av med hjälp av information från dokumentet SWEBOK [19].
Avsnitt 3.4 presenterar skillnaderna mellan industrins förväntningar och ut-
bildning som den ser ut internationellt. Avsnitt 3.5 berör den aktuella kompe-
tensbrist inom industrin såsom IT&Telekomföretagen presenterar den. Avsnitt
3.6 definierar fokusområdet för rapporten i förhållande till övriga avsnitt.

3.1 Områden inomData och Informationstek-
nik

Följande avsnitt är en summering av de definitioner som Association for Com-
puting Machinery (ACM) använder sig av för att behandla utbildning inom
Data och IT. Begreppen definieras i rapportenComputing Curricula 2005[38].
ACM delar för närvarande in utbildningar inom Data och Informationsteknik
i fem olika områden:

1eng: computing

17
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1. Computer Engineering (CE)

2. Computer Science (CS)

3. Information Systems (IS)

4. Information Technology (IT)

5. Software Engineering (SE)

CE och CS är, tillsammans med IS, de äldsta områdena. Till en början behand-
lade dessa tre var sitt väldefinierade område: CE utvecklades från elektroteknik
och behandlade hårdvara, CS var programmet för de som önskade bli experter
inom programvara och teoretiska grunder för beräkning, medan IS använde
sig av hård- och mjukvara för att lösa affärsproblem. Efter 1990-talet skifta-
de landskapet för de olika områdena. I takt med att datorer och programvara
kunde behandla allt mer komplexa problem blev också datorerna och program-
varorna allt mer komplexa. SE växte i samband med detta fram som en del av
CS – för att tillgodose behovet av kompetenta programvaruutvecklare krävdes
utbildning inom utveckling av programvara.

Datorns övergång från att vara en produkt som endast nyttjades av experter
till att bli ett naturligt verktyg på de flesta arbetsplatser gjorde också att om-
fattningen problem som IS hanterade växte. I samband med att datorer blev
en central del på många arbetsplatser blev det också nödvändigt att tillsätta
IT-avdelningar som hanterade de interna systemen. Då insågs också behovet
av att kompetenta IT-tekniker, och program inom IT började förekomma på
universiteten. Med avseende på denna skiftning från färre till flera områden
har de olika områdenas beröringspunkter nyanserats.

Idag kan CE och CS ses sommer teoretiska inriktningar som samtidigt fokuse-
rar på programvara. Då CE behandlar hårdvara krävs också teoretiska kunska-
per inom fysik, samtidigt som programmen berör tillämpningar av hårdvaran,
ofta i form av programvara. CS fokuserar fortfarande på algoritmiska och te-
oretiska grunder inom beräkningsvetenskap, och använder ofta programvara
för att paketera denna teori. SE berör också teori och praktik, men med avsikt
att producera pålitlig programvara som möter dagens behov. Studenter inom
IT och IS är inte främst utbildade för att utveckla programvara, utan för att
tillämpa den. IT arbetar i huvudsak med underhåll av system för arbetsplatser,
medan IS tillämpar problemen för att lösa affärsproblem [38, p. 10-14]. Nedan
följer en förenklad redogörelse för respektive område.
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ComputerEngineering är det område som ligger närmast hårdvara och elektro-
teknik. Till följd av detta är läroplaner för program inom CE fokuserade på
teorier, principer och tillämpning av elektroteknik respektive matematik för
att använda dessa vid design och bruk av datorer [38, p. 13].

Computer Science spänner över en rad olika discipliner inom Data och Infor-
mationsteknik. Från teoretiska och algoritmiska grunder till state-of-the-art
praxis för områden som exempelvis Computer Vision, Bioinformatics och ro-
botik[38, p.14]. ACM delar in CS i tre olika kategorier.

• Design och implementation av programvara.

• Utveckling av nya användningsområden för datorer.

• Optimering och innovation för att lösa beräknings-problem. Exempelvis
genom utveckling av praxis för hur information överförs eller lagras på
bästa sätt.

Computing Curricula 2005 kommenterar:

Curricula that reflect this breadth are sometimes criticized for
failing to prepare graduates for specific jobs. While other discipli-
nes may produce graduates with more immediately relevant job-
related skills, computer science offers a comprehensive founda-
tion that permits graduates to adapt to new technologies and new
ideas.[38, p.14]

Utbildning inom Information Systems betonar information och ser teknolo-
gin som ett instrument för att generera, behandla och distribuera information.
Yrkesverksamma inom området är främst intresserade av informationen som
programvaror och datorsystem tillhandahåller för att kunna hjälpa företag att
definiera och uppnå sina mål. Inom området behövs förståelse för både teknis-
ka och organisatoriska faktorer för att fungera som brobyggare mellan tekniska
avdelningar och mer administrativa avdelningar (eng: management). Majori-
teten av IS-program förekommer på handelsskolor[38, p. 14].

Information Technology – i motsats till IS – koncentrerar sig på teknologin
som förmedlar information. IT började som ett svar på de praktiska behov
som företag och organisationer hade inom Informationsteknik. Utbildnings-
program inom området kom till följd av att existerande utbildningar inte produ-
cerade tillräckliga mängder studenter med specifika kunskaper och hands-on
expertis inom IT. Dessa kunskaper innefattar IT-infrastruktur, val av hårdvara
och programvara till organisationers kommunikationssystem, installation och
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underhåll av system samt support för företagens användare. Exempelvis genom
nätverksadministration, design av hemsidor och email-system [38, p.14-15].

Software Engineering uppstod till följd av att allt större programvaror sattes i
bruk. Det insågs snart att förståelsen och hanteringen av stora programvarusy-
stem var komplex. Behovet av en specifik gren inom Data och Informations-
teknik framträdde till följd av denna komplexitet. Utbildningsprogram inom
CS och SE har många kurser gemensamt. Studenter inom SE undervisas om
robusthet och underhåll med fokus på utveckling och underhåll av program-
vara. Ingenjörskunskaper och erfarenheter av programvaruutveckling bör be-
röras av CS-utbildningar, men dessa anses inte ha möjlighet att tillgodose alla
dessa kompetenser i den grad som SE förväntas göra. En konsekvens av det-
ta är att vikten av att arbeta med programvara som ska nyttjas av användare
betonas starkt i riktlinjerna för SE-utbildningar. Kännedom om kravspecifika-
tioner, kundförväntingar, användbar och nyttig programvara är av yttersta vikt
för området [38, p.15].
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3.2 Visualisering av problemområdet för Da-
ta & IT

Som en visuell representation av problemområdet för Data och IT använder
ACM Overview Report[38] en graf med x- och y-axel där hela problemom-
rådet för Data och IT ryms. För varje område presenteras därefter en zon där
områdets huvudsakliga verksamhetsområde ligger. I figur 3.1 presenteras en
förenklad variant av problemområdet.

Figur 3.1: Problemområdet för Data och Informationsteknik. Figur inspirerad
av figur 2.2 i ACM Computing Curricula Overview report [38].

I figuren finns två axlar. X-axeln spänner från teorier och principer till im-
plementation, med utveckling och konstruktion som bryggan däremellan. Y-
axeln spänner från hårdvara, fysiska datorkomponenter och deras sammansätt-
ning, till abstrakta informations- och organisationssystem. Exempel på typer av
informationssystem är allt ifrån interna bokningssystem, via mailklienter till
försäljningsplattformar. Som brygga mellan abstrakta system och hårdvaru-
komponenter ses metoder för mjukvaruutveckling, dvs ingenjörsmetoder och
-modeller, grundläggande matematiska och datorrelaterade kunskaper m.m.
Dessa presenteras mer ingående i 3.3. Notera att figuren inte är avsedd som en
exakt referens utan som en generell riktlinje för hur de olika områdena relaterar
till Data och IT i sin helhet (se [38, kap. 2.4]).
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I figuren kan således olika zoner användas för att beskriva de huvudsakliga
verksamhetsområden för de områden som presenterats i 3.1. Computer Engi-
neering berör i huvudsak hårdvara och ju mer abstrakta komponenterna blir
desto mindre behandlas teori och implementation. Se figur 3.2.

Utbildningar inom Software Engineering centreras istället i mitten av problem-
området. Se figur 3.3.

Då Computer Sciece är mer teoretisk än Software Engineering har området
större tyngdpunkt till vänster på x-axeln, men berör i huvudsak samma nivå
av komponenter som Software Engineering, se figur 3.4. Notera att områdes-
indelningarna i figur 3.2, 3.3 och 3.4 är hämtade från ACM Overview Report.
För fler visualiseringar hänvisas till ACM Overview Report [38, kap. 2.4].

Figur 3.2: Problemområdet inom Data och IT som CE relaterar till. Indelning-
en kommer från ACM Overview Report [38].
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Figur 3.3: Problemområdet inomData och IT somSE relaterar till. Indelningen
kommer från ACM Overview Report [38].

Figur 3.4: Problemområdet inom Data och IT som CS relaterar till. Indelning-
en kommer från ACM Overview Report [38].
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3.3 Software Engineering ochSoftware Engi-
neering Body of Knowledge (SWEBOK)

Software Engineering är, som redogjorts för ovan, ett område inom Data och
IT med fokus på programvaror. IEEE[3] definierar i IEEE Standard Glossary
of Software Engineering Terminology[4] Software Engineering som:

The application of a systematic, disciplined, quantifiable appro-
ach to the development, operation, and maintenance of software;
that is, the application of engineering to software. [4, p. 70].

Svenska översättningar av Software Engineering är mjukvaruutveckling, pro-
gramvaruutveckling, programvaruteknik eller programutveckling[1, 2].

Software Engineering Body of Knowledge [19](SWEBOK) är ett dokument
utformat av IEEE Computer Society och utgör en guide till de områden som
en person verksam inom Software Engineering kan komma i kontakt med[19].
SWEBOK utgör, utöver definitioner av områden och omfång inom Software
Engineering, ett underlag för att utveckla utbildningsplaner och individuell
certifiering av relaterat material [19]. SWEBOK är indelat i 15 kapitel, där
varje kapitel behandlar ett kunskapsområde (eng: knowledge area). Samtli-
ga kunskapsområden som SWEBOK behandlar listas i tabell 3.1 tillsammans
med en kort beskrivning av respektive område. I tabellen används programva-
ra och programvaruteknik som översättning av Software respektive Software
Engineering. Notera att beskrivningarna i tabellen använder sig av begrepp
som även de definieras i SWEBOK[19].

Tabell 3.1: SWEBOKs[19] kunskapsområden och kapitelin-
delning samt beskrivning av området.

Kunskapsområde Kort beskrivning
Software Requirements Analys, specifikation och validering av krav på pro-

gramvara
Software Design Att definiera arkitektur, komponenter och gräns-

snitt av ett system eller en komponent
Software Construction Konstruktion av fungerande programvara genom

en kombination av kodning, verifikation, testning
och debugging

Fortsättning på nästa sida
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Tabell 3.1 – fortsättning från föregående sida
Kunskapsområde Kort beskrivning
Software Testing Dynamisk verifikation av förväntat beteende av ett

program
Software Maintenance Summan av aktiviteter som krävs för kostnadsef-

fektiv support av programvara
Software Configuration
Management

Tillämpning av teknisk och administrativ övervak-
ning för att identifiera kännetecken i ett systems
komponenter för att därefter kontrollera och veri-
fiera önskat beteende i systemet

Software Engineering
Management

Tillämpning av administrativa aktiviteter (plane-
ring, koordinering, mätning, m.fl.) för att försäkra
effektiv leverans av programvaror

Software Engineering
Process

Arbetsprocesser som programvaru-ingenjörer ge-
nomgår för att utveckla, underhålla och bruka pro-
gramvara

Software Engineering
Models and Methods

Strukturer som gör programvaruteknik systema-
tisk, upprepbar och i förlängningenmer framgångs-
rik.

Software Quality Programvaruprodukters förmåga att tillfredsställa
intressenters behov och förväntningar under speci-
ficerade villkor

Software Engineering
Professional Practice

Kunskap, färdighet och attityd som programvaru-
ingenjörer behöver för att uppnå standardiserade
kriterier (professionalitet) för tjänster och produk-
ter.

Software Engineering
Economics

Tekniska beslut för programvaruprodukter i rela-
tion till organisationers affärsmål – programvaru-
teknik i business-kontext.

Computing Founda-
tions

Programvarutekniska grundkunskaper för datorer
såsom programmeringsspråksgrunder, algoritmer
och komplexitet, databashantering m.m.

Mathematical Founda-
tions

Grundkunskaper inom matematik för program-
varuteknik såsom logik, bevisföring, grafteori
m.m.

Fortsättning på nästa sida



26 KAPITEL 3. DEFINITION AV PROBLEMOMRÅDET

Tabell 3.1 – fortsättning från föregående sida
Kunskapsområde Kort beskrivning
Engineering Founda-
tions

Ingenjörsmässiga grunder för programvaruteknik
såsom modellering, mätning, simulering, statistik
analys m.m.

3.4 Internationella skillnader mellan utbild-
ning och industriförväntningar

Med tanke på den spännvid Data och IT har bör det stå klart att skillnader
mellan industriförväntningar och utbildningsinnehåll skiljer sig åt beroende
på vilka industrier och utbildningar som avses.

Garousi et. al [17] genomförde 2018 en systematiskt litteraturgenomgång av
vilka skillnader som lyfts fram i 33 olika rapporter. Sammanlagt var den in-
samlade datan från 12 länder och över 4000 respondenter. Då begrepp och
termer som används i olika studier skiljer sig åt valde man att mappa varje
rapport mot kunskapsområden i SWEBOK.

I princip varje undersökt rapport i litteraturgenomgången rankade vilka om-
råden som ansågs viktigast för arbete inom industrin. Litteraturgenomgången
rankar därför först en sammanställning av de viktigaste kunskapsområdena i
SWEBOK. Vilka som var de viktigaste områdena definierades genom att be-
räkna en genomsnittlig rank för varje kunskapsområde i SWEBOK utifrån hur
varje rapport rankat området. Därefter presenterades rankingen i förhållande
till andelen rapporter som tog upp kunskapsområdet [17, p. 4].

Utifrån rankingen beräknades hur stor kunskapsbrist varje område såg mellan
utbildning och industribehov [17, p. 4]. Mätvärdet för kunskapsbrist beräk-
nades genom att ta fram genomsnittet för de åtta rapporter som kvantifierade
kunskapsbristen. Kvantifiering beräknades i rapporterna genom att subtrahera
den beräknade industrirelevansen inom ett kunskapsområde med ett mätvärde
på hur mycket studenterna hade lärt sig inom området [17, p. 5].

Garousi et. al. konstaterade att de kunskapsområden med störst rapporterad
kunskapsbrist mellan utbildning och industribehov var: 1) Software Configu-
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rationManagement, 2) Software Engineering (SE)Models andMethods, 3) SE
process, 4) Software Design, och 5) Software Testing[17, p. 5]. I litteraturge-
nomgången konstaterades också att de områden som inte hade stor kunskaps-
brist utgjordes av: 1)Mathematical Foundations och 2) Software Development
(i senaste versionen av SWEBOK kallat Software Construction[19]).

Motsvarande svenska studier förefaller saknas. IT&Telekomföretagen har där-
emot tagit fram en rapport om den aktuella kompetensbrist som råder i svensk
Data- och IT-industri.

3.5 IT&Telekomföretagen omkompetensbris-
ten

I en rapport från 2017 konstaterar IT&Telekomföretagen att det kommer att
saknas 70 000 IT-personer i svensk Data och IT-industri innan 2022[9]. Rap-
porten tar upp viktiga drivkrafter för industrins fortsatta utveckling, rangord-
nade efter industriaktörers kompetensbehov baserat på en enkätundersökning.
De sju viktigaste drivkrafterna presenteras i rangordning i följande lista:

1. Snabb & flexibel leverans av IT-tjänster & system

2. Hantering av Data-/IT-/Informationssäkerhet

3. Utvecklade Användargränssnitt/UX

4. Regulatoriska krav: Dataskyddsförordningen m.m.

5. Automation av produktion och processer

6. Mobil kommunikation: Sensorer, mobila nät, sakernas internet

7. Kvalificerad dataanalys inkl. Big Data, Deep Learning, Artificiell Intel-
ligens

Programmering är i centrum för flera av dessa drivkrafter. Rapporten kon-
staterar att framför kompetens inom specifika programmeringsspråk efterfrå-
gas programeringskompetens som sådan. Även icke-tekniska kompetenser vär-
deras högt hos yrkesverksamma. Viktigast (av totalt 20 tekniska och icke-
tekniska kompetenser listade) anses 1) Projektledning och coachning, 2) di-
gitalt ledarskap och 3) försäljning inom IT/Telekom/digitalisering.

Totalt kategoriseras 16 yrkesgrupper inom industrin, som alla kommer att se
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ökat behov de kommande åren. De fem yrkesgrupper inom Data och IT som
tros se störst kompetensbehov listas nedan:

1. Mjukvaru-/Systemutvecklare

2. Supporttekniker, IT

3. Kvalificerade dataanalytiker och databasutvecklare

4. Digitala ledare/IT-chefer

5. Projektledare

Yrkesgrupperna sträcker sig från programmerare, via supporttekniker och da-
tabehandling till chefer och ledare inom Data och IT.

För att motverka kompetensbristen presenterar IT&Telekomföretagen 4 åtgär-
der inom olika områden, varav ett är specifikt riktat till högre utbildning. Åt-
gärd nummer 3 (Satsningar på högre utbildning och fortbildning under kar-
riären) föreslår bland annat följande:

Ge studenter på högskoleutbildningar med tydliga utgångar mot
IT-yrken bättre arbetslivsförberedelse, genom fortlöpande färdig-
hetsträning och obligatoriska arbetslivskontakter under studieti-
den. [9].

3.6 Rapportens problemområde

Med hänsyn till den information som presenterats ovan är det relevant att defi-
niera vilket område projektet undersöker. Fokusområdet har valts i skärnings-
punkten mellan kompetensbristen, de internationella skillnader som diskute-
rats och det gemensamma området för CE, CS och SE. Fokusområdet avser
den del av problemområdet för Data och IT som uppfattas ha flest berörings-
punkter med samtliga dessa delar. Delarna berör bland annat verksamhetsom-
rådet för mjukvaru- och systemutvecklare, SWEBOK samt ett tvärsnitt av å
ena sidan fysiska vs abstrakta komponenter, å andra sidan teori vs praktiska
tillämpningar.
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I figur 3.5 visualiseras rapportens fokusområde. Som syns i relation till tidigare
figurer berör det gråa området i figuren den del av problemområdet för Data
och IT som majoriteten av områdena i 3.1 berör. Samtidigt bör det stå klart att
figuren har som mest gemensamt med SE, se figur 3.3.

I rapporten används begreppet metoder för programvaruutveckling för att be-
skriva det område som visualiseras i figur 3.5. Där metoder innefattar gene-
rella metoder som utvecklingsmetoder och vetenskapliga metoder; men också
ramverk för exempelvis dokumentation, konstruktion och testning.

Figur 3.5: Problemområdet inom Data och IT som rapporten huvudsakligen
relaterar till. Indelningen är gjord av författaren.
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Kapitel 4

Utbildning inom Data och Infor-
mationsteknik i Sverige

Följande kapitel behandlar vanliga typer av utbildning som bedrivs inom Infor-
mationsteknik (IT) och Datavetenskap och hur de relaterar till definitionerna i
kapitel 3.

Avsnitt 4.1 och 4.2 behandlar yrkeshögskoleutbildningar respektive tekniska
högskolor och universitet. I avsnitt 4.3 presenteras lagstiftningar som teknis-
ka högskolor och universitet har att förhålla sig till. Avsnitt 4.4 tar upp de
akademiska rekommendationer som IEEE och ACM har för IT och Data-
utbildningar inom Software Engineering. Avsnitt 4.5 och 4.6 diskuterar aka-
demiska rekommendationer från IEEE och ACM för utbildningar inom Com-
puter Science respektive Computer Engineering.

4.1 Yrkeshögskolor

Yrkeshögskola utgör en av flera typer av lärosäten för utbildning inom Data
och IT i Sverige. Följande avsnitt är en summering av information som Myn-
digheten för Yrkeshögskolan tillhandahåller om yrkeshögskolor [6].

Utbildningar vid yrkeshögskola löper oftast över 1-2 år. Samtliga utbildningar
som är minst två år långa utgörs av minst 25% Lärande i arbete (LIA). LIA
innebär att en stor del av utbildningen bedrivs på en aktiv arbetsplats. Som
studerande vid yrkeshögskola anses man därför få relevant arbetslivserfaren-
het och träning i yrkesrollen. Yrkeshögskolor bedrivs av såväl privata företag
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som kommuner, landsting och universitet [6]. I tabell 4.1 syns ett utdrag över
aktuella yrkeshögskole-utbildningar inomData och IT samt deras utbildnings-
tid.

Som kan ses av urvalet i tabellen – i april 2019 fanns totalt 157 utbildningar
listade[39] – motsvarar studietiden ofta 1-2 år heltidsstudier. Utbildningarna
förekommer huvudsakligen i Göteborgs och Stockholms region; drygt 70% av
utbildningarna hörde till Stockholms eller Västra Götalands län[39]. Många av
utbildningarna tituleras också med hjälp av aktuella begrepp, teknologier och
produkter inom branschen: .NET,Autonomous Vehicles,Agil, iPhone,Android
och DevOps.

Tabell 4.1: Utdrag av befintliga utbildningar vid yrkeshögskolor inom Data
och Informationsteknik. Källa: Yrkeshogskolan.se [39]

Utbildning Studieort År heltidsstudier
.NET-utvecklare Göteborg/Mölndal 2

Advanced Software Developer Trollhättan 2
Electrical & Autonomous Vehicles

Agil projektledare Distans (Malmö/Karlstad) 1
Agile Project Manager Stockholm 1,5

Applikationsutvecklare till iPhone Göteborg 2
och Android

DevOps Engineer Solna (Stockholm) 2
Front End Developer Stockholm/Göteborg 2

4.2 Tekniska högskolor och universitet

I Sverige finns idag (April 2019) 14 universitet eller tekniska högskolor1 som
utbildar civil- och högskoleingenjörer inomData eller Informationsteknik [32,
41]. Dessa lärosäten listas i alfabetisk ordning i följande punktlista:

• Blekinge tekniska högskola i Karlskrona

• Chalmers tekniska högskola i Göteborg
1Definitionen av universitet innebär att skolan i fråga har rätt att utfärda examina på fors-

karnivå. Skillnaden är idag inte lika fast som den traditionellt varit då högskolor också kan
ansöka om tillstånd att få utfärda examina på forskarnivå: Idag har många tekniska högskolor
universitets-status [40]
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• Högskolan i Halmstad

• Karlstads universitet

• Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

• Tekniska högskolan vid Jönköpings universitet

• Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

• Luleå tekniska universitet

• Lunds tekniska högskola

• Mittuniversitetet i Sundvsall

• Mälardalens högskola

• Umeå universitet

• Uppsala universitet

• Örebro universitet

Att utbildas vid universitet betyder inte nödvändigtvis att man efter studier-
na blir yrkesverksam vid ett befintligt bolag. Studenter som läser till ingenjör
väljer även att forska eller starta egna företag [42, 43].

Utöver ingenjörsexamina förekommer även andra examina på högskolenivå
inom Data och IT. Antalet program skiljer sig åt mellan olika lärosäten [44,
45, 46] och en fullständig kartläggning av samtliga kandidatprogram är inte
avsikten med rapporten. Nedan listas några exempel på kandidatprogram inom
Data och IT2.

Stockholms Universitet har sju olika utbildningar inom Data och Systemve-
tenskap med olika fokusområden, såsom Ekonomi och IT, Interaktionsdesign
ochData- och Systemvetenskap [44]. Göteborgs Universitet listar tre kandidat-
program inom IT:Datavetenskapligt program, Software Engineering and Ma-
nagement och Systemvetenskap [45]. Linköpings universitet har utöver Civil-
och högskoleingenjörsutbildningar fyra kandidatprogram inom Data och IT:
Innovativ programmering, Kognitionsvetenskap, Statistik och Dataanalys och
Systemvetare [46].

De utbildningar som behandlas närmare i studien, inklusive källhänvisning-
ar till information om utbildningen, presenteras i tabell 4.2. Utbildningarna

2Urvalsprocessen för utbildningarna presenteras i avsnitt 2.6.
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ges vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms Universitet (SU)
och Tekniska Högskola vid Linköpings Universitet, även kallad Linköpings
Tekniska Högskola (LiTH). Skillnader på och förhållanden mellan de olika
utbildningsformerna är del av undersökningen och presenteras i avsnitt 7.1.

Tabell 4.2: Kandidat- Civilingenjör- och Högskoleingenjörsutbildningar som
behandlas närmare i studien.
Lärosäte Utbildning Källa
Kungliga Tekniska Högskolan Civilingenjör Datateknik [47]
Kungliga Tekniska Högskolan Högskoleingenjör Elektronik och Datorteknik [48]
Kungliga Tekniska Högskolan Civilingenjör Informationsteknik [42]
Stockholms Universitet Data- och Systemvetenskap [49]
Stockholms Universitet Marknadskommunikation och IT [50]
Linköpings Universitet Civilingenjör Mjukvaruteknik [43]
Linköpings Universitet Civilingenjör Datateknik [51]
Linköpings Universitet Civilingenjör Informationsteknik [52]
Linköpings Universitet Högskoleingenjör Datateknik [53]
Linköpings Universitet Kandidatprogram Systemvetenskap [54]

4.3 Lagstiftning

Högskoleförordningen (1993:100)[32] utgör en samling bestämmelser om uni-
versitet och högskolor som staten är huvudman för.

Högskoleförordningens krav på högskole- och civilingenjörsutbildningar samt
kandidatutbildningar återfinns i Appendix A.

Hur högskoleförordningens krav förhåller sig till metoder för programvaruut-
veckling presenteras i 6.1.

4.4 Akademiska rekommendationer för me-
toder för programvaruutveckling

ACM[37] och IEEE’s[3]Curricula Recommendations[33] är en samling do-
kument med riktlinjer för utbildningsplaner inom samtliga områden presen-
terade i 3.1. Samlingen består av mer än 2500 sidor information, definitio-
ner och riktlinjer till Data och IT-utbildningar inom de olika områdena på
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avancerad och grundnivå samt stöddokument till riktlinjerna [33]. Följande
avsnitt summerar riktlinjerna för ACMs utbildningsplan för Software Engine-
ering på grundnivå. Den fullständiga texten återfinns i Software Engineering
2014, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Softwa-
re Engineering[55].

Dokumenten i Curricula Recommendations är skrivna primärt i ett norda-
merikanskt kontext vilket inte nödvändigtvis är direkt överförbart på svens-
ka utbildningar [38]. College-utbildningar i nordamerika är ofta 4 år långa på
bachelor- eller undergraduate-nivå, dvs 1 år längre än motsvarande svenska
kandidatutbildningar (eller utbildning på grundnivå, master-utbildningar eller
studier på avancerad nivå motsvaras vid nordamerikanska college av graduate
studies). College-Program motsvarar ofta Computer Science eller Computer
Engineering direkt [56, 57]. Jämför detta med kurskatalogen vid exempelvis
KTH där engelska namn på program svarar mot fler områden: Degree Pro-
gramme in Computer Science and Engineering [47]. Trots denna skillnad är
riktlinjerna från de olika Curricula Recommendations applicerbara på inter-
nationella utbildningar med hjälp av abstraktioner av mätenheter, se nedan.

Software Engineering 2014 listar sju kvalitéer som en student som fullgjort
ett undergraduate program inom Software Engineering ska kunna uppvisa[55,
pp. 20-21]. Dessa kvalitéer listas i tabell 4.3.

Tabell 4.3: Kvalitéer som en färdigutbildad SE student skall uppvisa. Hämtat
från Software Engineering 2014[55].

Kvalité
Professional Knowledge
Technical Knowledge

Teamwork
End-User Awareness

Design Solutions in Context
Perform Trade-Offs

Continuing Professional Development

För att uppnå dessa sju kvaliteer definieras tio kunskapsområden som utgör
kunskapsbasen för utbildning inom SE, kallade Software Engineering Educa-
tion Knowledge (SEEK)[55, ch. 4]. SEEK är baserat på kunskapsområdena
som SWEBOK[19] definierar (se 3.3) men anpassade för att understryka de
kunskaper som ligger till grund för SE [55, p. 26].
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Till varje kunskapsområde definieras ett lämpligt antal lecture hours som rikt-
linje för hur stor andel undervisning som bör fokusera på varje kunskapsom-
råde. Antal lecture hours som ett område tilldelas motsvarar generellt hur
många timmar av läroplaner som bör spenderas på att introducera området.
Presentation kan ske exempelvis med hjälp av föreläsningar, men andra sätt
uppmuntras också. Utöver att introducera området bör eleverna spendera unge-
fär 2-3 gånger så mycket tid på egen hand till att arbeta med kunskapsområdet
[55, ch. 4].

Omvandlingar från lecture hours till högskolepoäng är värd att kommentera
ytterligare. I CE Curricula Guidelines ger författarna räknexempel på hur lång
studietid en lecture hour motsvarar:

We define one credit (or one semester hour) as the equivalent of
one lecture hour (one 50-minute lecture) per week for 14 weeks
plus a week for examinations. Hence, thirty semester hours (one
year of study) is equivalent to 30x14=420 lecture hours[57, p. 28].

Om man tänker sig att ett amerikanskt läsår ungefär motsvarar samma an-
tal studietimmar som ett svenskt, motsvarar en kurs på 7.5 högskolepoäng ett
åttondels läsår. En kurs på 7.5 hp motsvarar i så fall ca 420/8=52.5 lecture
hours. För att ge utrymme för att det svenska skolväsendet har andra format
på undervisningen bör dock understrykas att detta inte är en exakt siffra. De
utbildningsplaner som undersöks innehåller kurser med skiftande antal före-
läsningar och undervisningstimmar, varför en avvikelse från beräkningarna är
tänkbar för de olika kurserna.

Med avseende på den omfattning områden som riktlinjerna innehåller är det
rimligt att istället sänka antalet lecture hours en svensk kurs motsvarar, och då
anse att kravet på 467 lecture hours motsvarar över hälften av studietiden vid
en svensk teknisk högskola.

Totalsumman av samtliga lecture hours inom Software Engineering är 467
och kan således ses motsvara mellan 8-10 kurser á 7.5 högskolepoäng (hp),
dvs drygt 1 läsår av ett kandidatprogram. Hädanefter används ett förenklat
mått om 10 lecture hours per 1.5hp. De olika kunskapsområdena och deras
timfördelning presenteras i tabell 4.4 och visualiseras i figur 4.1.
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Tabell 4.4: Kunskapsområden i SEEK och motsvarande mängd förväntade
lecture hours. Källa: Software Engineering 2014 [55].

Kunskapsområde Lecture Hours
Computing essentials 152
Mathematical and Engineering fundamentals 80
Professional practice 29
Software modeling and analysis 28
Requirements analysis and specification 30
Software design 48
Software verification and validation 37
Software process 33
Software quality 10
Security 20
Total 467

Figur 4.1: Timfördelningen mellan olika kunskapsområden i SEEK. Data
hämtad från [55].
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Som syns i figur 4.1 utgör grunder i matematik, ingenjörskunskap och Da-
ta och IT (eng. Computing) ungefär 50% av hela innehållet. Notera också att
100% av figuren inte motsvarar 100% av utbildningsplanen. I nordamerikans-
ka mått motsvarar det drygt 1/4 av hela utbildningen, eller drygt ett läsår. Var-
för det fortfarande finns mycket utrymme för specialisering och utformning för
respektive lärosäte [55, ch. 4]. Ytterligare en nämnvärd detalj är att kunskaps-
områdena inte är avsedda att direkt motsvara en kurs, utan spegla innehållet
i en läroplan över flera kurser – ett kunskapsområde kan behöva belysas med
hjälp av flera olika kurser eller perspektiv [55, p. 52].

Av samtliga områden listade i 3.1 är Computer Science närmast besläktat med
Software Engineering [38]. Det framgår även i avsnitt 3.1-3.2 att en stor del
av SE överlappar med området CS, varför det även är lämpligt att diskutera
riktlinjerna för denna typ av utbildning.

4.5 Akademiska rekommendationer förCom-
puter Science

Computer Science Curricula 2013 [56] utgör ACM och IEEEs riktlinjer för
utbildningsprogram inom Computer Science. Dokumentet, liksom Software
Engineering 2014 [55], listar kvalitéer som en student bör uppvisa efter av-
klarad utbildning, samt undervisningsfördelningen inom olika områden med
hjälp av mätenheten lecture hours. Kvalitéerna listas i tabell 4.5.

Kontrasteras tabellen med tabell 4.3 syns att vokabuläret och ordlängden skil-
jer sig åt, varför det inte är trivialt att konstatera vilka skillnader som förekom-
mer. Framträdande är dock att CS-studenter har mer teoretisk tyngdpunkt än
SE. Jämför exempelvis Problem solving skills, Appreciation of the interplay
between theory and practice och system-level perspective från tabell 4.5 med
End-User Awareness och Design Solutions in Context från tabell 4.3.

Beträffande utbildningsinnehåll indelarComputer Science 2013 undervisning-
en i två block, Tier-1 och Tier-2. Tier-1 avser innehåll som måste ingå i kurs-
planen, medan 80% av Tier-2 innehållet anses tillräckligt. Detta för att kunna
ge mer flexibilitet till programansvariga [56]. I tabell 4.6 presenteras kursin-
nehållet samt antal lecture hours som innesluts i respektive Tier.
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Tabell 4.5: Kvalitéer som en färdigutbildad CS student skall uppvisa. Hämtat
från Computer Science Curricula 2013[56].

Kvalité
Technical understanding of computer science

Familiarity with common themes and principles
Appreciation of the interplay between theory and practice

System-level perspective
Problem solving skills
Project experience

Commitment to life-long learning
Commitment to professional responsibility
Communication and organizational skills

Awareness of the broad applicability of computing
Appreciation of domain-specific knowledge

Totalt utgör summan av samtliga lecture hours 308. Med samma resonemang
som i avsnitt 4.4 motsvarar detta drygt 6 kurser, dvs knappt 1 läsår på ett kandi-
datprogram. Notera också att minimikravet på 80% av Tier-2 blocket resulterar
i knappt 280h.

En sammanställning av samtliga kunskapsområden och deras fördelning pre-
senteras i figur 4.2. Notera att figuren inte tar minimikravet på 80% av Tier-2
kurserna i beaktning utan fördelar procentuellt över summan av samtliga lectu-
re hours.

Kontrasteras figur 4.1 med 4.2 noteras att de överlappar (se Computing essen-
tials ochMathematical foundations i figur 4.1 samt Software Engineering och
Software Development Fundamentals i figur 4.2).
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Tabell 4.6: Kunskapsområden i Computer Science 2013 och motsvarande
mängd förväntade lecture hours för respektive Tier. Källa: Computer Science
Curricula 2013 [56].

Kunskapsområde Tier-1 Tier-2
lecture hours lecture hours

Algorithms and complexity 19 9
Architecture and Organization 0 16
Computational Science 1 0
Discrete Structure 37 4
Graphics and Visualization 2 1
Human-Computer Interaction 4 4
Information Assurance and Security 3 6
Information Management 1 9
Intelligent Systems 0 10
Networking and Communication 3 7
Operating Systems 4 11
Parallel and Distributed Computing 5 10
Programming Languages 8 20
Software Development Fundamentals 43 0
Software Engineering 6 22
Systems Fundamentals 18 9
Social Issues and Professional Practice 11 5
Total 165 143
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Figur 4.2: Timfördelningen mellan olika kunskapsområden i Computer Sci-
ence Curricula, beräknat på samtliga lecture hours. Data hämtad från [56].
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4.6 Akademiska rekommendationer förCom-
puter Engineering

Computer Engineering Curricula 2016 [57] utgör ACM och IEEEs riktlinjer
för utbildningsprogram inom Computer Engineering. Som beskrivits ovan be-
rör Computer Engineering mer hårdvara än övriga områden, men är besläktat
med Computer Science såväl som Software Engineering. Dokumentet, liksom
Software Engineering 2014 [55] och Computer Science 2013 [56], listar kun-
skapsområden som en student måste3 ha kännedom om efter avklarad utbild-
ning, samt undervisningsfördelningen inom olika områden med hjälp av mä-
tenheten lecture hours. Kunskapsområdena med respektive antal lecture hours
listas i tabell 4.7.

Tabell 4.7: Kunskapsområden i SEEK och motsvarande mängd förväntade
lecture hours. Källa: Software Engineering 2014 [55].

Kunskapsområde Lecture Hours
Circuits and electronics 50
Computing Algorithms 30
Computer Architecture & Organization 60
Systems and Project Engineering 35
Digital Design 50
Embedded Systems 40
Computer Networks 20
Preparation for Professional Practice 20
Information Security 20
Signal Processing 30
Systems Resource Management 20
Software Design 45
Total 420

Kontrasteras tabell 4.7 med tabell 4.6 och 4.3 för Computer Science respektive
Software Engineering, noteras att ämnen som berörs är mer hårdvarurelaterade
(Circuits and Electronics, Embedded Systems och Signal Processing). Notera
däremot att områdena Computing Algorithms, Systems and Project Enginee-
ring,Preparation for Professional practice, Information Security och Software

3Författarna förklarar att antalet lecture hours bör ses som ett minimkrav. Respektive kun-
skapsområde som behandlas anses nödvändigt för samtliga studenter [57, p.22]
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Design (vilka utgör sammanlagt 36% av totala antalet lecture hours) återkom-
mer i tidigare nämnda guidelines.

Till skillnad från de tidigare två curricula guidelines beskriver CE Curricula
2016 även riktlinjer för matematik i form av lecture hours. Totalt är minimikra-
vet 120 lecture hours, vilka fördelas med 25% vardera (30 lecture hours) inom
områdena 1) Analysis of Continuous functions, 2) Discrete Structures, 3) Li-
near Algebra och 4) Probability and Statistics. Detta resulterar i totalt 540
lecture hours som riktlinje för CE Curricula 2016, eller ca 1.5 år av ett kan-
didatprogram. En sammanställning av samtliga kunskapsområden (exklusive
matematikämnen) och deras fördelning presenteras i figur 4.3.

Figur 4.3: Timfördelningen mellan olika kunskapsområden i Computer Engi-
neering Curricula. Data hämtad från [57].
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Kapitel 5

Industriförväntningar

Följande kapitel presenterar resultatet från intervjuer med 11 industriaktörer.
Avsnitt 5.1 beskriver detaljer kring intervjuprocessen och summerar vilken
typ av data som gjordes tillgänglig genom intervjuerna. Avsnitt 5.2 ger en in-
troduktion till intervjuresultaten och 5.3-5.6 beskriver specifika teman inom
intervjusvaren mer i detalj. I avsnitt 5.7 listas åsikter som relaterar mer direkt
till de internationella skillnader som förekommer mellan industri och utbild-
ning (se avsnitt 3.4).

5.1 Information om intervjuprocessen

Totalt intervjuades 11 personer från olika typer av företag. Sammanlagt arbe-
tar respondenterna på 9 företag som anställer inom metoder för programva-
ruutveckling. En av intervjuerna genomfördes med en näringspolitisk expert
som företräder industrin generellt i samtal med olika utbildningsväsenden. 5
intervjuer genomfördes med personer som arbetar i konsultfirmor. Storleks-
ordningen på konsultfirmorna varierar mellan 20-100 anställda (i de fall där
bolagen har flera kontor, nationellt och/eller internationellt valdes en siffra som
representerade antal aktiva på samma kontor som den intervjuade). Resterande
5 intervjuer genomfördes med anställda på IT-bolag som säljer programvara
eller IT-tjänster inom såväl en specifik sektor (som fordonsindustri eller bank
och finans) som till flera olika branscher (bland annat medicin, konstruktion,
energi, marin och försvar).

45
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5 intervjuer genomfördes över telefon och 6 intervjuer på intervjupersonens
företag. 10 av respondenterna arbetar dagligen i Stockholm, och 1 respondent
arbetar dagligen i Göteborg. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. Av
de intervjuade var 1 näringspolitisk expert, 1 VD, 2 Säljchefer (varav 1 har
bakgrund som programmerare), 3 rekryteringsansvariga (varav 2 har bakgrund
som programmerare) samt 4 team-ansvariga (varav 3 har programmering som
nuvarande arbetsbeskrivning).

I strävan efter att låta respondenterna prata fritt och med egna ord om de insik-
ter och tankar de har om utbildning och industri inom metoder för program-
varuutveckling har försöken att styra ordvalen begränsats. Istället har svaren
summerats och kategoriserats i efterhand. Då talspråk är mer svårstrukturerat
än skrift har ingrepp gjorts för att göra svaren mer lättläsliga. Dessutom har
benämningar av specifika företag redigerats bort.

För referens återkommer frågorna listade i tabell 2.1 i avsnitt 2.5 som direkt
relaterar till intervjuresultaten i tabell 5.1.

Tabell 5.1: Frågor till industri-intressenter som används i stu-
dien.

ID Typ av fråga Fråga
A6 Typ av verksamhet Vad är viktig kompetens som krävs för att

arbeta i din grupp?
B4 Förväntningar på studenter Varför anställer du/Vad förväntar du dig

av en nyexad student?
B5 Skiljer det sig åt att anställa en icke-

student mot en student?
B6 Vilken typ av kompetenser uppskattar du

hos nyexade studenter?
B7 Vilken typ av kompetenser saknar du hos

nyexade studenter?
B8 Vad skulle du vilja säga till de som söker

jobb hos dig?
C1 Öppna frågor Vad har varit mest värdefullt/saknade du I

din utbildning?
C2 Om du hade möjlighet att prata direkt

med de som bestämmer utbildningsinne-
hållet i Sveriges Data & IT-utbildningar,
vad skulle du säga till dem?
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5.2 Övergripande svarsbild

Som framgår ovan är olika roller, typer av bolag, system och arbetsgrupper
representerade genom intervjuerna. I de fall där någon av dessa faktorer tros
ha påverkat ett intervjusvar adresseras detta specifikt. I majoriteten av fallen
gäller dock att svaren gäller oavsett yrkesroll, bolag eller system.

Den generella svarsbild som framträder är att industrin är positivt inställd till
den utbildning som bedrivs. Detta framträder genom följande 4 övergripande
teman i intervjusvaren: 1) De kompetenser som efterfrågas eller premieras är
inte primärt färdigheter som går att lära sig i en specifik kurs. 2) Studenter
anses duktiga, med breda kompetenser och har lätt att lära. 3) Det som behö-
ver kunnas på en specifik arbetsplats utgår man från att anställda behöver lära
sig på plats. 4) Industrin önskar se fler praktiska tillämpningar på sådant man
redan lär sig, samtidigt som man är medveten om svårigheter med detta.

De teman som framträder i intervjusvaren visualiseras i figur 5.1 och presen-
teras närmare i avsnitten nedan. Varje avsnitt tar upp ett centralt tema och re-
fererar till detta genom summerade eller direkta citat av respondenterna. Varje
respondent har tilldelats ett ID från R1-R11 som används vid citering. Se ta-
bell 5.2. För varje respondent presenteras relevant företagsinfo, samt vilket
yrkesroll respondenten har vid bolaget.

Tabell 5.2: Information om Intervjurespondenter
ID Yrkesroll Företagstyp Referens
R1 Utvecklare, Teamleader Finanstjänst [58]
R2 Utvecklare, Teamleader Finanstjänst [59]
R3 VD Konsult, dataanlys [60]
R4 Näringspolitisk expert Näringspolitisk expert [61]
R5 Rekrytering, Kompetensutveckling Konsult [62]
R6 Rekrytering, Kompetensutveckling Konsult [63]
R7 Säljchef IT-tjänster [64]
R8 Utvecklare, Konsult Konsult [65]
R9 Säljchef IT-tjänster [66]
R10 Konsultchef Komptensrekrytering [67]
R11 R&D ansvarig Fordonsteknik (IT) [68]
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Figur 5.1 är indelad i tre horizontella skikt. Det översta representerar centrala
teman som förekommer i intervjusvaren. Det mellersta skiktet är sekundära
teman, och representerar åsikter som följer av indikerade huvudteman. Dessa
anses sekundära då de inte framträder lika starkt eller otvetydigt som huvud-
teman. Det nedersta skiktet representerar åsikter som inte är övergripande för
samtliga intervjusvar utan framkommer i enstaka fall. Storleken på respektive
åsikt representerar en informell inbördes relation i förhållande till hur många
respondenter som uttryckte den.

Figur 5.1: Centrala teman i intervjusvaren, samt svar som relaterar till avsnitt
3.4.

5.3 Sökes: icke kursspecifik kompetens

De studenter som jag har kontakt med ... [som funderar] på vilken väg de ska
välja i plugget; de är väldigt nyfikna på: ’vad vill företaget ha? Vad är smarta
kurser att gå?’. [Strunta] i det – läs det som är kul. [R11].

Jag skulle säga att det man lär sig på universitetet – som är viktigt, det är att
lära sig. [R7]

Så länge man kan lösa problem ... [och har] viljan att lära sig nya saker – [för]
det är något man måste i hela branschen ändå hela tiden; det är ett konstant
lärande. [Så det är viktigt att man] har en bra grund att stå på [så] att man
snabbt kan vidareutveckla sig. [R8]
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Citaten är exempel på det de flesta respondenter formulerar på olika sätt – man
söker inte i första hand efter kompetenser inom ett specifikt område. Det som i
första hand efterfrågas är intresse för teknik samt förmågan och viljan att lära
sig mer. Dock antas att den man anställer har kunskap inom grundläggande
programmering och en god teoretisk grund att stå på [R1, R5, R6, R10, R11].
På fråga B8 svarar 8 av 91 tillfrågade något av följande: Tänk inte att du måste
kunna allt... Ställ frågor... Var intresserad. [R1, R3, R5-8, R10-11]. Detta svar
är mer framträdande än specifika ramverk eller språk. På fråga B7 lyfter 7 av
10 respondenter (arbetslivs-)erfarenhet.

4 av de 9 respondenter som i någon form arbetat eller arbetar med nyexade stu-
denter kan poängtera brister specifika för nyexade studenter [R1, R6, R7, R11],
övriga respondenter väljer istället att prata mer generellt om brister som kan
ses i förhållande till arbetslivserfarenhet och således inte förekommer enbart
hos nyexaminerade. Av de 4 som poängterar student-specifika brister framträ-
der ingen enhetlig bild av vilka dessa var. Mer om detta i stycke 5.7.

Ingen av respondenterna anser att anställningsprocessen skiljer sig märkbart
för nyexade studenter jämfört med yrkesverksamma. Hos 3 av de 9 represen-
terade arbetsplatserna förekommer specifika trainee-program för att ta in ny-
exade studenter i organisationen. Genom programmet lär man upp nyanställda
inom de områden som företaget sysslar med, samtidigt som nyexade får mer
stöd för att vänja sig vid arbetslivet. Intagning till trainee-program ser i stora
drag likadan ut som en vanlig anställningsprocess [R5, R7, R10].

Av de kompetenser som SWEBOK listar, och som Garousi et. al. (se avsnitt
3.4) lyfter fram som bristområden i förhållandet mellan industri och utbildning
förekommer inget entydigt svar om att utbildningarna skulle bedriva bristfällig
undervisning. Istället lyfter man områden som problemlösning och förmågan
att lära sig:Det vi är ute efter, är folk som är bra på att förstå och konceptuali-
sera problem... De andra bitarna [(ramverk, testning, kravhantering, proces-
ser)] ... är relativt enkla att få någon att lära sig. [R6]. Problemlösning, bland
andra faktorer, anses studenter bra på.

1Frågan ställdes ej till respondenter som inte direkt arbetade med varken utvecklare eller
nyutbildade vid Data och IT-utbildningar.
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5.4 Studenter är duktiga

[De som kommer direkt från skolan] har ju väldigt bra koll på ekosystemet och
infrastrukturen, och ett väldigt intresse – det tycker jag är häftigt.[R2]

[Nyexade studenter] kan flera olika [programmerings]språk och ... är mycket
mer mångfacetterade än ... äldre som suttit och jobbat länge på ett visst sätt.
[R3]

Generellt anses studenter ha en bra teoretisk grund att stå på, ett intresse för
nya och olika tekniker samt en förmåga att ta till sig dem [R5, R9-R11]. De
förväntas inte kunna allt när de kommer ut – 3 respondenter poängterar att
första jobbet har mycket större påverkan på vad man sen kommer att syssla
med än vad man utbildat sig inom [R7, R8, R10]. På fråga C1 svarar samtliga
respondenter som utbildats vid en ingenjörsutbildning att man fått med sig
förmågan att lösa problem, vilket också lyfts av 3 respondenter som en positiv
egenskap hos nyexaminerade studenter [R1, R9, R10].

En av respondenterna anser att den huvudsakliga skillnaden i hur man skiljer
på yrkesverksamma med mer eller mindre arbetserfarenhet är i vilken grad
personen kan ta ansvar för helheten i ett system:

Det är bara kvalitetsaspekten som skiljer – en duktig junior ut-
vecklare har inget problem att implementera en specifik del eller
lösa ett specifikt problem. Däremot kan personen kanske inte an-
svara för hur det skulle påverka [den slutgiltiga] produkten, hur
det påverkar arbetssättet inom teamet, hur det påverkar framti-
dens [design-]val... [R6].

En annan respondent lyfter också (i enighet med avslutande citat i avsnitt 5.3)
att färdigheterna är bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb än att kunna
specifika metoder och praxis:

Är man tillräckligt bra så kan man lära sig allt man behöver lära
sig [på en ny arbetsplats]. Det är ändå inte givet att man kan allt...
[och det finns] mycket man måste lära sig. Jag hade aldrig jobbat
i Python innan jag började på [min nuvarande arbetsplats] till
exempel [R1].

Man anses kunna lära sig det som behövs på plats, tack vare de färdigheter
man tillskansar sig under studietiden.
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5.5 Lärande på plats

De flesta som kommer ut, de är tillräckligt bra på att lära sig saker... Det är
ganska lätt att få igång sådana sedan när man kommer ut i arbetslivet – och
då kan man lära sig det som saknas [R1].

Man behöver ta en produkt till marknaden och ... städa upp sina egna misstag
för att lära sig att göra kvalitativa produkter [R11].

Som redan poängterats ovan uttrycker majoriteten av respondenter att lärande
på plats är viktigt för att arbeta i en ny miljö [R1, R2, R5, R6-R11]. Det är inte
nödvändigtvis så att det som läses i skolan specifikt är den kunskap som efter-
frågas på en första arbetsplats. En respondent uttrycker det som:Om du frågar
10 personer på det här stället, hur många jobbar idag med det de utbildade sig
till då? Jag kan lova dig, inte [ens] 20 procent [gör det] [R7]. För majoriteten
av respondenter är viljan och förmågan att lära sig viktigare än ämnesspecifika
kompetenser. Undantag förekommer dock i svaren, se 5.7.

Den övergripande bild som ges av ovan diskuterade teman är att respondenter-
na anser att de flestadelar av utbildningen fungerar som den ska. Utöver förslag
som ges av enstaka respondenter föreslår 9 av 11 respondenter utbildnings-
tillägg som på något sätt relaterar mer till hur arbetslivet ser ut, men förslaget
anses samtidigt problematiskt [R1, R2, R4-9, R11].

5.6 Mer praktiska tillämpningar – är det möj-
ligt?

Det är bra att veta hur ett nätverksprotokoll fungerar, men det är ganska svårt
att dra kopplingen till när du kommer behöva det... [Det man saknar är] att
sätta saker i sin kontext. Man har inte riktigt kopplat det man gör på jobbet
med det man har lärt sig. [R6]

[Mer praktik] vore jättebra även i mer teoretiska utbildningar ... [Jag läste]
signalbehandling, vilket är ren matematik – [något som var] svårt att applice-
ra på dagens teknik ... Jag skulle kunnat jobba med brusreducering i hörlurar
och fått testa på det mer praktiskt än bara matematiskt i matlab. [R5]

Det är viktigt att bygga en bra grund att stå på, men man behöver också ...
[lära sig] ’hur passar det man gör in i det stora hela’. [R8]
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På frågaC2 är respondenterna i huvudsak överens om attmer praktiska tillämp-
ningar av den teoretiska grunden skulle kunna vara önskvärt. Två undantag fö-
rekommer. R3 lyfter kommunikation som viktigaste färdighet att lära sig, men
uttrycker samtidigt att hen är för dåligt insatt i dagens utbildningar för att uttala
sig träffsäkert. R10 anser istället att det inte är tekniska högskolors uppgift att
tillgodose detta och hänvisar istället till yrkeshögskolor. Dessa åsikter tas upp
mer nedan.

Av de respondenter som föreslår mer praktiska tillämpningar framkommer oli-
ka förslag. Ett förslag är att fokusera mer på tillämpningar i aktuella produkter
och tekniker, vilket återspeglas i citaten ovan [R5, R6, R7]. Ett annat förslag är
projektkurser där en produkt ska utvecklas samtidigt som kravbilden förändras
för att mer rättvist återspegla arbetslivet [R1, R2]. Vissa listar specifika pro-
jektmetoder (Test Driven Development, DevOps, eXtreme Programming) som
bör läras ut för att lämpligare rusta för arbetslivet [R7, R8, R11]. Ytterligare
tankar är direkt praktik ute på företagen [R4, R9].

Samtidigt är respondenter tveksamma till hur enkelt det är att genomföra för-
ändringarna: Jag tror att det är ganska svårt att göra kurser som är realistiska
för ’hur det verkligen är’.[R1]. Det finns en respekt för att skolorna och indu-
strin har olika fokus och metodik för att lära ut erfarenheter:

Jag tror [att skolorna bör ha] fingret på pulsen på industrivärl-
den och se vart lutar den åt. Jag ser kanske [skolorna] som en
supertanker. Den måste ju svänga ibland, och då gäller det att
den svänger åt rätt håll. Jag förstår hur svårt det är. [En ansva-
rig för en teknisk högskola i Sverige] uttryckte det väldigt tydligt:
’Vi vill gärna, men vi har en annan [klock]cykel; vi måste skapa
kompendier etc.’ [R9]

En respondent hävdar att det inte är tekniska högskolors uppgift att förse prak-
tiska tillämpningar på teknikerna som undervisas: [Att arbeta med praktiska
tillämpningar] fyller egentligen inget syfte. [Studenter] behöver lära [sig te-
orin] ändå... [Studenter som läser långa tekniska utbildningar] kommer ald-
rig få tillämpa allt [de lär sig]... Gillar man inte det ... ska man gå en YH-
utbildning. [R10]

Detta motsätter sig den näringspolitiska experten, som hävdar att lärande i
samarbete med industrin, om än svårt, är nödvändigt:

[Utbytesmöjligheter att lära sig ute på arbetsplatsen under studi-
etiden] är svårt att få till. Men från branschen kan inte vi hålla
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på och gnälla över att [studenter] inte är färdighetstränade, om
vi så fort någon från lärosätena knackar på [hos företagen] och
man redan från början svarar ’nej, tyvärr, någon annan!’... Man
kommer inte runt det. Man måste hitta någon form av ... verklig-
hetskontakt för studenten. [R4]

Som utgångspunkt refererar han till IT&Telekomföretagens rapport [9], vars
huvudförslag till tekniska högskolor och universitet om utbyten med industrin
vilar på principen att det ger väldigt liten effekt om man har ren undervisning
i till exempel projektledning... Det som verkligen ger effekt är när man gör det
ute i verkligheten. [R4].

Utöver de övergripande teman redogjorda för ovan framkommer åsikter om
vilka metoder och tekniker som utbildningarna bör fokusera på. Dessa redo-
görs för nedan.

5.7 Lämpliga färdigheter att undervisa i

Att låta 11 personer i stora drag tala fritt om relationen mellan industri och ut-
bildning genererar (föga förvånande) utöver en helhetsbild även enstaka unika
åsikter. De åsikter som är direkt relaterade till de skillnader som tas uppmellan
utbildning och industri internationellt (se avsnitt 3.4) adresseras här separat,
då någon entydig helhetsbild om dessa ej kunde formas utifrån samtliga inter-
vjuer.

R2 anser att lämpliga färdigheter som studenter kan behöva lära sig mer av i
utbildningen är att skriva tester till befintlig kod, att behöva hantera krav och
arbeta med versionshantering. Jämför Software Testing, Software Design och
Software Construction i avsnitt 3.3.

R7 anser att viktiga ramverk som skolorna borde ägna sig åt mer är DevOps
och Git. Jämför Software Maintenance och Software Engineering Manage-
ment/Process/Models and Methods i avsnitt 3.3.

R11 anser att parprogrammering, kodgranskning och kodkvalitet bör ingå i be-
fintliga kurser, och nämner ramverket eXtreme Programming (XP) som lämp-
ligt undervisningsmaterial. Jämför Software EngineeringModels andMethods
i avsnitt 3.3.

R8 anser att Testdriven utveckling är A och O... När man blivit mer varm i
kläderna med testdriven utveckling och enhetstester kommer automatiserings-
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strategier in för att skriva integrationstester till exempel. Utöver tester lyfts
även förmågan att tänka helhet genom att se till hur den komponent som ut-
vecklas relaterar till driftsättning av systemet, belastning av systemet och
fortsatt design av systemet. Det bör noteras att dessa åsikter riktas mot in-
dustrin generellt, och inte nödvändigtvis mot brister i utbildning eller hos stu-
denter.



Kapitel 6

Svenska utbildningsplaner vsHög-
skoleförordningen och Industri-
förväntningar

Följande kapitel beskriver resultatet i mappningen mellan utbildningsplaner
och 1) Högskoleförordningen samt 2) industriförväntningar såsom de beskri-
vits i kapitel 5. I avsnitt 6.1 presenteras relevanta mål från högskoleförord-
ningen i förhållande till metoder för programvaruutveckling. I avsnitt 6.2 pre-
senteras resultatet av mappningen från utbildningsplaner till de mål som lyfts
fram i 6.1. Avslutningsvis presenteras i avsnitt 6.3 resultatet från mappningen
mellan utbildningsplaner och industriförväntningar såsom dessa presenteras i
kapitel 5.

6.1 Högskoleförordningens förhållande till me-
toder för programvaruutveckling

De mål som kan användas i förhållande till utbildning inom metoder för pro-
gramvaruutveckling presenteras i följande avsnitt. För varje mål presenteras en
motivering till hur författaren relaterat målet till de definitioner och begrepp
som presenteras i 3.1 och 3.3.

I tabell 6.1 presenteras de högskolemål som relateras direkt till metoder för
programvaruutveckling med hjälp av SWEBOKs kunskapsområden (se 3.1). I
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tabellen likställs mål för Högskoleingenjörs-, Civilingenjörs- och kandidatut-
bildningar. Trots att formuleringarna skiljer sig åt och kan syfta på olika kun-
skapsområden används de i följande stycke som en enhet. Detta för att kunna
fokusera på de krav som utbildningarna har gemensamt och kan förväntas lära
ut i relation till metoder för programvaruutveckling. I detta fall behandlas där-
för inte de skillnader i krav som ställs på civilingenjörsexamina jämfört med
högskoleingenjörsexamina 1.

Varje mål identifieras med ett unikt ID (H1, H2, ...). Motivering för respektive
måls inkluderande i bedömning presenteras för varje ID nedan.

Tabell 6.1: Högskoleförordningens krav på
högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och kandidatutbild-
ningar grupperade efter liknande arbetsområden. (Streckade
celler innebär att motsvarande mål saknas.)

ID Högskoleingenjör Civilingenjör Kandidatexamen
H1 - visa förmåga att

med helhetssyn
självständigt och
kreativt identifiera,
formulera och han-
tera frågeställningar
och analysera och
utvärdera olika
tekniska lösningar,

- visa förmåga att
med helhetssyn kri-
tiskt, självständigt
och kreativt identi-
fiera, formulera och
hantera komplexa
frågeställningar
samt att delta i
forsknings- och
utvecklingsarbete
och därigenom bidra
till kunskapsutveck-
lingen,

- visa förmåga att
söka, samla, värdera
och kritiskt tolka
relevant information
i en problemställ-
ning samt att kritiskt
diskutera företeelser,
frågeställningar och
situationer

Fortsättning på nästa sida

1Se exempelvis H1, där orden kritiskt och komplexa förekommer i målen för civilingen-
jörsexamina men inte för högskoleingenjörsexamina. I relation till metoder för programva-
ruutveckling ignoreras dessa skillnader för att centrera diskussionen på de gemensamma be-
greppen. Exempelvis informationstolkning (nyckelord som identifiera, värdera, tolka), fråge-
ställningar och diskussion.
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Tabell 6.1 – fortsättning från föregående sida
ID Högskoleingenjör Civilingenjör Kandidatexamen
H2 - visa förmåga att

planera och med
adekvata metoder
genomföra uppgifter
inom givna ramar,

- visa förmåga att
planera och med
adekvata metoder
genomföra kvalifice-
rade uppgifter inom
givna ramar,

- visa förmåga att
självständigt identi-
fiera, formulera och
lösa problem samt
att genomföra upp-
gifter inom givna
tidsramar,

H3 - visa förmåga att
kritiskt och syste-
matiskt använda
kunskap samt att
modellera, simu-
lera, förutsäga och
utvärdera skeenden
med utgångspunkt i
relevant information,

- visa förmåga att
kritiskt och syste-
matiskt integrera
kunskap samt visa
förmåga att mo-
dellera, simulera,
förutsäga och ut-
värdera skeenden
även med begränsad
information,

- visa sådan färdig-
het som fordras för
att självständigt ar-
beta inom det områ-
de som utbildningen
avser.

H4 - visa förmåga att
utforma och hantera
produkter, processer
och system med
hänsyn till männi-
skors förutsättningar
och behov och
samhällets mål för
ekonomiskt, soci-
alt och ekologiskt
hållbar utveckling,

- visa förmåga att
utveckla och utforma
produkter, processer
och system med
hänsyn till männi-
skors förutsättningar
och behov och
samhällets mål för
ekonomiskt, soci-
alt och ekologiskt
hållbar utveckling,

–

H5 – - visa förmåga att
skapa, analysera
och kritiskt utvär-
dera olika tekniska
lösningar,

–
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H1 kan anses relatera till Software Requirements, Software Maintenance, Soft-
ware Configuration Management och Software Economics. Att identifiera och
formulera frågeställningar kan anses motsvara att formulera krav för program-
vara. SoftwareMaintenance ochConfigurationManagement kräver analys och
utvärdering av olika tekniska lösningar, där Underhåll fokuserar på de prak-
tiska ingrepp som krävs och Configuration Management avser övervakning,
dokumentation och kontroll.

H2 kan anses relatera till Software Design, Software Construction, Software
Engineering Management, Software Engineering Process och Software Engi-
neeringModels andMethods. Där Software Design, EngineeringManagement
behandlar planering och identifikation av ramverk för programvaruutveckling,
medan Software Construction, Software Engineering Process och Software
Engineering Models fokuserar på genomförande.

H3 relaterar bland annat till Software Engineering Models and Methods och
Software Testing. De modeller och metoder som används inom programvaru-
utveckling behandlar bland annat modellering och simulering. Testning inne-
fattar att förutsäga och utvärdera skeenden. Att använda och integrera kunskap
bör ses som övergripande för exempelvis kravspecifikation, utveckling, design
och underhåll.

H4 relaterar bland annat till de kunskapsområden som behandlats ovan (krav-
hantering, design, konstruktion) men fokuserar på hållbar utveckling. På grund
av detta bör de ses som relevanta för utbildningsplanen men är perifiera i rap-
porten då de inte nödvändigtvis knyter an till specifik programvaruutvecklings-
kunskap.

H5 (som endast förekommer för civilingenjörsutbildningar) kan ses som en
åtstramning på H1 och H2 med fokus på att även skapa tekniska lösningar. Av
detta skäl relaterar högskolemålet till samma kunskapsområden som H1 och
H2.

Dessamål utgör enmåttstock för huruvida en utbildningsplan bedriver lämplig
undervisning inom metoder för programvaruutveckling.
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6.2 Utbildningsplaner vsHögskoleförordning-
en

För att kunna bedöma och utvärdera innehållet i utbildningsplaner i förhållan-
de till högskoleförordningens krav kvantifieras utbildningsplanerna.

För varje utbildningsplan (se 4.2) undersöks relevanta obligatoriska kurser in-
om metoder för programvaruutveckling. Om dessa kurser innehåller krav på,
eller på något sätt behandlar något av målen H1-H5 anses detta uppfyllt. No-
tera att detta är avsett som en indikation på huruvida metoder för program-
varuutveckling berörs tillfredsställande (utifrån ett lagstiftningsperspektiv) i
utbildningsplanerna, inte huruvida hela utbildningsplanen svarar mot högsko-
leförordningens krav.

KTH, Civilingenjör Datateknik läser kursen DD1393 [69] specifikt inom
Software Engineering. I kursens mål ingår bland annat att tillämpa lämpli-
ga metoder för design och implementation i modern programvaruutveckling,
tillämpa vedertagna principer för framtagande av den dokumentation som är
nödvändig för planering, genomförande och överlämning av programvaru-
utvecklingsprojekt (jämför H1, H2, H5). Därutöver ingår även design, krav-
specifikation och testning (jämför H3). Hållbar utveckling berörs inte direkt i
kursmålen (H4), men företräds i en senare kurs mer konkret (AL1504, [47]).

KTH, Högskoleingenjör Elektronik och Datorteknik läser en obligatorisk
projektkurs inom programvaruutveckling: II1302 [70]. I kursmålen ingår att
Kunna fånga, dokumentera och organisera krav i typiska IT-projekt. Kunna
upprätta, följa och utvärdera en projektplan, riskanalys och testspecifikationer
för typiska IT-projekt. Kunna utvärdera, dokumentera och presentera genom-
förd konstruktion. (Jämför H1 och H2). Därutöver skall studenten Personligen
kunna konstruera/utveckla en del i ett större system och Kunna bygga en pro-
totyp och felsöka en produkt som är typisk inom IT. (jämför H3 och H5). För
H4 innehåller kursen dessutom ett specifikt mål: Kunna analysera och föreslå
hur man säkerställer att samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar utveckling beaktas i projektprodukt och projektprocess.

KTH,Civilingenjör Informationsteknik läser två kurser inomSoftware Engi-
neering: II1305 [71] och IV1303 [72]. Målen som lyfts fram i kurserna re-
laterar till högskoleförordningens mål bland annat genom följande kursmål:
Att ur ett helhetsperspektiv självständigt och kreativt hantera frågeställningar
och analysera olika metodlösningar ur ett helhetsperspektiv, genomföra pro-



60 KAPITEL 6. SVENSKA UTBILDNINGSPLANER VS
HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN OCH INDUSTRIFÖRVÄNTNINGAR

jekt för utveckling av ett system med informations-och kommunikationsteknik,
välja mellan olika utvecklingsprocesser för olika projekt (jämför H1, H2, H5).
I II1305 ingår även testning och projektmetoder (jämför H4). Kurserna berör
inte direkt hållbar utveckling (H4), men kunskaper om området företräds i en
senare kurs i kursplanen (AG1815, [42]).

På motsvarande sätt förekommer projektkurser med fokus på programvaruut-
veckling och systemkonstruktion inom resterande utbildningar vid Stockholms
Universitet och Linköpings Tekniska Högskola. Undantaget är SUs Kandidat-
program för Marknadsföring och IT. Där läses en kurs i kravhantering för
IT-system, samt en kurs i Projektledning, men ingen projektkurs för konkret
programvaruutveckling [50]. Projektkursen vid Linköpings Systemvetarpro-
gram fokuserar på projektledning och innehåller inte konkret programmering.
Där adresseras programmering istället i kandidatexamensarbetet [54].

Se Bilaga B för kursmål och kursinnehåll i projektkurser inom programvaru-
utveckling. Kurserna innehåller inte specifika krav på hållbar utveckling, men
relaterar till övriga mål listade i 6.1.

6.3 Utbildningsplaner vs Industriförväntning-
ar

Resultatet från intervjuermed industriaktörer presenteras i kapitel 5. Där fram-
går att de primära uppfattningar som råder om utbildningarna är att studenter
har tillräckligt teoretiskt kunnande och problemlösningsförmåga för att till-
skansa sig ny kunskap på en ny arbetsplats. De har därför också goda förut-
sättningar för att arbeta i industrin. Det som i huvudsak anses önskvärt från
utbildningarna är praktiska tillämpningar på teorin och praktiska erfarenheter
av arbete med teorierna.

Praktik på en arbetsplats är inte ett obligatoriskt inslag i studietiden för någon
av utbildningarna, men förekommer i ett fall som en valfri del i utbildningen
[52]. Däremot är kandidatexamensarbetet på 15hp ett krav på samtliga utbild-
ningar. Vid lärosätena är det vanligt att dessa bedrivs i samarbete med ett före-
tag, vilket ger mer kontaktyta mot praktiska tillämpningar och praktiskt arbete
med den teori som undervisats i övriga kurser [42, 49, 43].

Därutöver innehåller samtliga undersökta utbildningar förutomMarknadskom-
munikation och IT vid Stockholms Universitet en projektkurs i någon form.
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Exempelvis har LiTHs civilingenjörsprogram för Mjukvaruteknik ett projekt
inom mobila applikationer, och KTHs högskoleingenjörsprogram för Elekt-
ronik och Datorteknik ett projekt i Mjukvarukonstruktion. Beskrivningar för
projektkurserna innefattar punkter såsom Tillämpa och reflektera kring rele-
vant metodik och praktik för individuell programutveckling [43], tillämpa kun-
skaper från tidigare kurser [51], och tillämpa lämpliga metoder för design och
implementation i modern programvaruutveckling [48].

Sekundärt lyfts även vissa ramverk och metoder som önskvärda att undervisa
om (se 5.7). Generellt förekommer kurser vid de olika lärosätena som utbildar
mer specifikt om dessa ramverk och metoder, men ingår inte alltid som obliga-
toriska i läroplanen. Vid KTH finns exempelvis kursen DD2480 Programut-
vecklingsteknikens grunder [73] som undervisar bland annat om versionshan-
tering och testdriven utveckling. Vid Stockholms Universitet och Linköpings
Tekniska Högskola förekommer även liknande kurser [74, 75].
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Kapitel 7

Svenska utbildningsplaner vsAka-
demi

Följande kapitel presenterar resultatet av mappningar mellan utbildningspla-
ner från utbildningar presenterade i avsnitt 4.2 och 1) de nyckelområden som
bedrivs inom Data och IT (presenterade i kapitel 3) samt 2) akademiens re-
kommendationer såsom de presenteras i 4.4-4.6.

I avsnitt 7.1 presenteras en överblick av utbildningarnas innehåll, med hjälp
av indelningar i de områden som presenteras i 3.1.

I 7.2 presenteras ett underlag för att mappa utbildningsplaner mot akademiens
rekommendationer. Underlaget är en sammanställning av materialet i 4.4-4.6.
I 7.3 beskrivs delar av metoden för att mappa utbildningsplaner till underlaget.

Avsnitt 7.4 presenterar resultatet från mappningen av utbildningsplaner vid
KTH mot akademiens rekommendationer. 7.5 och 7.6 presenterar motsvaran-
de resultat för utbildningar vid Stockholms Universitet respektive Linköpings
Tekniska Högskola.

7.1 Utbildningars beröringsområden

I kapitel 3 presenteras olika ramverk, områden och begrepp för att kunna de-
finiera vilken typ av mjukvaruutveckling, industri och utbildning som avses
i rapporten. Sveriges indelningar av Data- och IT-utbildningar motsvarar inte
exakt det nordamerikanska systemet av Computer Engineering/Computer Sci-
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ence etc. på bachelor-nivå. Istället förekommer utbildningar på olika nivåer
(Yrkeshögkola, kandidatprogram, ingenjörsprogram m.m.), med olika ingen-
jörsmässiga kopplingar och med olika syften som inte nödvändigtvis svarar
mot exakt ett område inom Data och IT. Att precisera hur svensk utbildning
förhåller sig till exempelvis de områden som presenteras i avsnitt 3.1 blir därför
ingen trivial uppgift. För att skapa en översikt över utbildningarnas relevans
har därför en mappning mellan områdena i 3.1 och de svenska utbildning-
ar som presenteras i 4.2 gjorts. I 2.6 presenteras den metodik som ligger till
grund för resultatet. Mappningen presenteras i figur 7.1.

Figur 7.1: Svenska utbildningar inomData och ITs relation till den traditionella
områdesindelningen för Data och IT.

De vertikala områdena i figur 7.1 representerar områdena presenterade i 3.1.
De horisontella ’lådorna’ representerar ett urval av datatekniska utbildning-
ar vid några svenska universitet (se 4.2). Exempelvis representerar den översta
’lådan’ Civilingenjörsutbildningarna Informationsteknik vid KTH, Datateknik
vid LiTH, samt Högskoleingenjörsutbildningen för Datateknik vid LiTH. No-
tera att områdena från 3.1 inte är fullständigt skilda från varandra utan även
de överlappar med avseende på innehåll, vilket resulterar i att samtliga utbild-
ningar kan anses beröra flera olika områden. Något som också återspeglas i
figuren.
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I figuren framgår inte i vilken grad ett ämne behandlas; exempelvis är av na-
turliga skäl en utbildning inom fyra områden med lika lång studietid som en
utbildning inom två områden inte lika uttömmande inom de två gemensamma
områdena.

7.2 Innehållet i utbildningsplanerna

För att kunna bedöma och utvärdera innehållet i utbildningsplaner i förhållan-
de till riktlinjer givna av akademin kvantifieras såväl utbildningsplaner som
akademiska rekommendationer. Kvantifieringen av akademiska rekommenda-
tioner innefattar en sammanställning av rekommendationer för kunskapsom-
rådena i avsnitt 4.4-4.6. Sammanställningen presenteras i tabell 7.1.

Raderna i tabellen representerar olika kunskapsområden. I tabellen har ett an-
tal kunskapsområden kombinerats för att kunna jämföras över de tre områdena
Software Engineering, Computer Science respektive Computer Engineering.
För respektive disciplin presenteras minimikrav på antal lecture hours. Ex-
empelvis förväntas antalet lecture hours inom Algorithms and Complexity för
Computer Science att vara minst 28, samt minst 30 för Computer Engineering.

Vissa kunskapsområden har slagits samman; jämförs samtliga kunskapsom-
råden med de som presenteras i kapitel 4 har namnen anpassats för att kunna
beröra fler disciplin. Exempelvis används Security som ett kunskapsområde
trots att CE fokuserar mer på hårdvarusäkerhet än SE och CS. Ett annat exem-
pel är Networking and Communication, som har olika fokus beroende på om
det studeras från ett CS-perspektiv jämfört med CE.

I jämförelsemed SE förekommer några komplikationer;Computing Essentials
innefattar majoriteten av områden som presenteras för CS men saknar detaljer
om exakt hur dessa lecture hours bör fördelas över olika kunskapsområden
och har därför fått kvarstå som en egen post. På motsvarande sätt represente-
ras SE inom CS som Software Development Fundamentals och inom CE som
Software Design. Software Design definineras inom SE mer specifikt som ett
delområde för SE än i Computer Engineering Curricula Guidelines.

En kurs om Software Engineering på ett CS program kan därför anses beröra
flera SE-områden, men mindre djupgående än på ett SE-program. Detta be-
lyses genom att program med tyngdpunkt inom SE kan innehålla kurser med
övergripande introduktion till Computer Science. På samma sätt har program
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inom CS generella kurser inom SE, snarare än specifika fokus på Software
Process/Software Verification and Validation.

Ett flertal kunskapsområden berör även angränsande koncept, varför gränsen
mellan kunskapsområdena inte är självklar – på samma sätt som de olika fälten
presenterade i avsnitt 3.1 flyter in i varandra. Nedan följer en beskrivning av
delar av den metod som använts för att mappa innehållet i utbildningsplaner
mot tabell 7.1.

KunskapsområdetMathematical and Engineering Fundamentals har uteslutits
helt från jämförelsen i tabellerna för att istället adresseras i den löpande re-
sultattexten. Anledningen till detta är skillnader i matematikkurser vad gäller
spridning och mängd mellan de olika utbildningsplanerna. Istället diskuteras
matematikkurserna utifrån den fördelning som CE curricula rekommenderar,
se avsnitt 4.6, för att göra mappningen mer nyanserad.

7.3 Metodbeskrivning av mappning

Utifrån den sammanställda tabellen 7.1 görs en kvantifiering av hela kursin-
nehållet för respektive utbildningsplan. I kvantifieringen görs tre restriktioner,
dessa presenteras närmare nedan.

Den första restriktionen berör utvärderingen av utbildningsplanen. För varje
kurs i läroplanen genomförs en förenklad konvertering från högskolepoäng
till lecture hours på följande vis: 1.5 högskolepoäng (hp) motsvarar i Sverige
40 timmar heltidsstudier. Av dessa 40 timmar värderas 10 timmar som lectu-
re hours 1, motsvarande introduktion till ett område 2. Resterande 30 timmar
(eller 3/4 av studietiden) värderas som självstudier eller gemensam studietid.
Detta gör att en högskolekurs á 7.5hp anses motsvara 50 lecture hours.

Av dessa 50 lecture hours bedöms samtliga timmar motsvara ett av de kun-
skapsområden som presenteras i avsnitt 4.4-4.6. Detta blir missvisande ur två
aspekter. För det första är ett kunskapsområde inte avsett att motsvara en kurs
rakt av utan kan behöva belysas med hjälp av flera kurser. För det andra är
det missvisande att tillskriva allt innehåll till ett givet kunskapsområde. Ex-
empelvis kan en kurs med titeln Algoritmer och Datastrukturer beröra både

1I de fall där det framgår av sammanhang används även ordet ’timmar’ för att beskriva
lecture hours

2För mer information se avsnitt 4.4



KAPITEL 7. SVENSKA UTBILDNINGSPLANER VS AKADEMI 67

kunskapsområdena Algorithms and Complexity, Discrete Structure, Informa-
tion Assurance and Security och Programming Languages3.

För att förenkla har kurser som ämnar ge en generell introduktion till Data
och IT mappats mot kunskapsområdet Computing Essentials. På samma sätt
har kurser inom SE som inte specifikt adresserar något av de områden som
återfinns i avsnitt 4.4 tillfallit Software Development Fundamentals.

Den andra restriktionen innebär att endast obligatoriska kurser ingår i kart-
läggningen. I fall där antalet obligatoriska högskolepoäng skiljer sig åt mellan
program skiljer sig också summan av lecture hours för programmen åt. Detta
betyder samtidigt att studenten själv har möjlighet att tillskansa sig kunskaps-
områden med hjälp av valfria kurser som inte syns i kvantifieringen av utbild-
ningsplanen. För referens motsvarar en treårig kandidatutbildning á 180 hög-
skolepoäng 1200 lecture hours. Av dessa kräver även högskoleförordningen
att 15 högskolepoäng utgör kandidatexamensarbetet vid utbildningen. I de fall
där kandidatexamensarbetet vid ett program tydligt berör ett kunskapsområde
har dess mängd i lecture hours tillfallit det området. I andra fall specificeras
timantalet för kandidatexamensarbetet i text.

Den tredje restriktionen berör endast civilingenjörsprogram. För civilingen-
jörsprogram har endast utbildningsplanen under de första tre åren (motsva-
rande kandidatutbildningen) undersökts. Detta för att valet av masterprogram
kan påverka utbildningsinnehållet: En kandidatutbildning inom Data och IT
som följs av ett masterprogram inom Industriell ekonomi kommer att ha an-
norlunda fokusområden än ett som följs av ett masterprogram inom Machine
Learning. Detta blir i vissa fall missvisande då kurser som vanligtvis ingår i
ett kandidatprogram ersätts av innehåll från andra områden, för att sedan lä-
sas i masterprogrammet. Samtidigt är det nödvändigt för att kunna diskutera
programmet i ljuset av de akademiska riktlinjerna (som är mot kandidatutbild-
ningar4).

Med avseende på dessa restriktioner, och processen som helhet, bör resultatet
ses som en indikation på kursinnehåll snarare än en kvantitativ bedömning av
hur utbildningsplanerna motsvarar akademiens rekommendationer.

3En mer korrekt konvertering skulle troligtvis vara att undersöka och mappa allt innehåll i
varje kurs. Detta är för tidskrävande och utmanande för studien, och en generaliserad bild ger
fortfarande en indikation på programmets karaktär och innehåll.

4eng. bachelor programs eller undergraduate studies
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7.4 Utbildningsplaner KTH

Vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har tre program undersökts: Ci-
vilingenjör Informationsteknik, Högskoleingenjör Elektronik och Datorteknik
samt Civilingenjör Datateknik. Kvantifieringens resultat för KTH-programmen
presenteras i tabell 7.2. Förkortningar har gjorts av visuella skäl.

Samtliga tre program innehåller utöver kandidatexamensarbeten mellan 5-7
matematikkurser inom bland annat Analys av diskreta och kontinuerliga funk-
tioner, Diskret matematik, Linjär algebra samt Sannolikhet och Statistik (jäm-
förComputer Engineering CurriculaGuidelines för matematik, se avsnitt 4.6).
För Civilingenjör Informationsteknik (CINTE), Högskoleingenjör Elektronik
ochDatorteknik (TIEDB) och Civilingenjör Datateknik (CDATE) innebär det-
ta att ytterligare 280, 250 respektive 320 lecture hours5 ingår som obligatorisk
matematik i läroplanen, utöver de som visas i resultatet för varje program.
Detta gör att den totala mängd obligatoriska lecture hours för respektive pro-
gram uppgår till CINTE: 1120, TIEDB: 1100 och CDATE: 1060 (inklusive
100 timmar kandiatexamensarbete).

7.5 Utbildningsplaner SU

Från Stockholms Universitet behandlas två kandidatutbildningar: Data- och
Systemvetenskap (DSV) samt Marknadskommunikation och IT. Se tabell 7.3.

I programmen förekommer inte samma mängd matematik som i ingenjörs-
utbildningarna vid KTH. De matematikkurser som ingår i programmen har i
detta fall mappats under posten Business Management beroende på fokus för
kursen. Undantaget är kursen Logik för Datavetare vid DSV som i det här fallet
mappas mot Discrete Structures[56, p. 49].

Av tabellen framgår att Data- och Systemvetenskaps tyngdpunkt ligger på pro-
grammering och SE i form av såväl design och kravhantering som processer
och metoder. Notera att Software Development Fundamentals även här valts
som primär punkt för samtliga kurser inom Software Engineering.

5D.v.s. 42, 37.5 respektive 48 högskolepoäng
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Tabell 7.1: En sammanställning av minimkrav på antal lecture hours för re-
spektive kunskapsområde (presenterade i avsnitt 4.4-4.6)

Kunskapsområde SE CS CE
Algorithms and complexity 28 30
Circuits and Electronics 50
Computational Science 1
Computer Architecture & Organization 16 60
Computing essentials 152
Digital Design 50
Discrete Structure 41
Embedded Systems 40
Graphics and Visualization 3
Human-Computer Interaction 8
Information Management 10
Intelligent Systems 10
Networking and Communication 10 20
Operating Systems 15 20
Parallel and Distributed Computing 15
Programming Languages 28
Requirements analysis and specification 30
Security 20 9 20
Signal Processing 30
Social Issues and Professional Practice 29 16 20
Software Design 48 45
Software Development Fundamentals 43
Software Engineering 28
Software modeling and analysis 28
Software process 33
Software quality 10
Software verification and validation 37
Systems and Project Engineering 35
Systems Fundamentals 27
Systems Resource Management
Business Management
TOTAL 387 308 420
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För Marknadskommunikation utgör Business Management (vilket i kontexten
av SE/CS/CE är ett alltför ospecifikt begrepp för att beskriva mängden och
bredden av kurserna som förekommer inom programmet) den huvudsakliga
tyngdpunkten.

7.6 Utbildningsplaner LiTH

På Linköpings Tekniska Universitet (LiTH) förekommer både ingenjörs- och
kandidatutbildningar inom Data och IT. I rapporten undersöks civilingenjörs-
program inom Data, Informationsteknik och Mjukvaruteknik, högskoleingen-
jörsutbildningen i datateknik samt kandidatprogrammet i systemvetenskap. Se
tabell 7.4 samt 7.5.

För kandidatprogrammet i systemvetenskap samt Högskoleingenjörsprogram-
met i Datateknik kan två olika inriktningar väljas. I båda fall valdes kurser
för de inriktningar som ligger närmast metoder för programvaruutveckling.
För kandidatprogrammet valdes kurser för inriktningen Systemutveckling över
Management och Verksamhetsinriktninge. För Högskoleingenjörsprogrammet
valdes kurser från inriktningen Programvara över Inbyggda system.

Utöver de timmar som redovisas i tabellen förekommer för programmen yt-
terligare lecture hours inom matematik och fysik som är värda att nämna mer
specifikt. Notera att samtliga dessa kurser kunnat mappas mot kunskapsområ-
detMathematical and Engineering fundamentals, men då antalet lecture hours
blir stort i förhållande till övriga kunskapsområden är det missvisande att sum-
mera samtliga timmar under en post utan att diskutera dem närmare. Jämför
utbildningsplaner för KTH ovan.

I civilingenjörsprogrammet för Mjukvaruteknik förekommer följande obliga-
toriska matematikkurser: Diskret Matematik, Logik, Linjär Algebra, Inledan-
de Matematisk Analys, Envariabelanalys 1, En- och flervariabelanalys, San-
nolikhetslära och statistik om totalt 44 högskolepoäng/293 lecture hours.

I civilingenjörsprogrammet för Datateknik förekommer följande obligatoriska
matematikkurser: Diskret Matematik, InledandeMatematisk Analys, Envaria-
belanalys 1, Envariabelanalys 2, Linjär algebra, Flervariabel, Sannolikhetslära
och Statistik, Logik om totalt 47 högskolepoäng/313 lecture hours.
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Matematikkurser för programmet i informationsteknik: InledandeMatematisk
Analys, Envariabelanalys 1, Linjär Algebra, En- och flervariabelanalys, San-
nolikhetslära och Statistik om totalt 32 högskolepoäng/213 lecture hours.

För högskoleingenjörsprogrammet läses en kurs i analys av diskreta och konti-
nuerliga funktioner, linjär algebra respektive diskretmatematik (totalt 24hp/160
lecture hours). För kandidatprogrammet i systemvetenskap studeras inte sam-
ma typ avmatematikkurser, däremot förkommerBusinessManagement-kurser
med inslag av matematik. Dessa redovisas i resultattabellen.

Inom alla tre civilingenjörsprogram förekommer även fysikkurser. Mjukvaru-
teknikprogrammet innehåller 6 högskolepoäng fysik och mekanik samt regler-
teknik (totalt 80 timmar som inte finns representerade i tabellen), inklusive de
8 högskolepoäng signalbehandling som återfinns i resultattabellen. Datatek-
nikprogrammet innehåller kurserna elektronik, mekanik, fysik, reglerteknik
om totalt 21hp/140 timmar utöver de 80 lecture hours signalbehandling som
finns representerade i tabellen. Informationsteknikprogrammet innehåller 6 hp
reglerteknik som inte återfinns i tabellen.

Därutöver saknades kursbeskrivningar för två kurser inom Informationstek-
nikprogrammet: Optimering för IT samt Linjära system. Dessa (totalt 16 hp)
återfinns inte i tabellen då det inte kunde definieras till vilket kunskapsområde
dessa hörde.

Värt att notera för Informationsteknikprogrammet är också att mängden tim-
mar under Software Development Fundamentals följer av termin 6. Terminen
är en sammanslagning á 30hp utifrån Kandidatexamensarbetet och ett mjuk-
varuprojekt.

Samtliga poster resulterar i att programmen innehåller fler lecture hours än
vad som representeras i resultattabellen, därför används även tabell 7.6 för att
beskriva det totala antalet obligatoriska lecture hours som förekommer inom
respektive program. Att totalen lecture hours för Mjukvaruteknik och Infor-
mationsteknik överstiger tre år heltidsstudier beror på avrundningsfel.
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Tabell 7.2: Lecture hours för respektive programtyp samt program vid KTH
Kunskapsområde SE CS CE CINTE TIEDB CDATE
Algorithms and complexity 28 30 50 50 104
Circuits and Electronics 50 50
Computational Science 1
Computer Architecture & Org. 16 60 50 50 60
Computing essentials 152 10
Digital Design 50 50 50
Discrete Structure 41
Embedded Systems 40 50
Graphics and Visualization 3
Human-Computer Interaction 8 40
Information Management 10 50 40
Intelligent Systems 10
Networking and Communication 10 20 50 100
Operating Systems 15 20 50 50 40
Parallel and Distributed Computing 15 50 20
Programming Languages 28 80 150 86
Requirements analysis and spec. 30
Security 20 9 20 50 100
Signal Processing 30
Social Issues and Prof. Practice 29 16 20 50 90
Software Design 48 45
Software Development Fundamentals 43 50 50 90
Software Engineering 28 40 40
Software modeling and analysis 28
Software process 33
Software quality 10
Software verification and validation 37
Systems and Project Engineering 35 50 50 30
Systems Fundamentals 27
Systems Resource Management
Business Management 40
TOTAL 387 308 420 740 750 640
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Tabell 7.3: Lecture hours för respektive programtyp samt program vid Stock-
holms Universitet
Kunskapsområde SE CS CE SU Data SU Marknads-

komm. & PR
Algorithms and complexity 28 30
Circuits and Electronics 50
Computational Science 1
Computer Architecture & Organization 16 60 50
Computing essentials 152 50 50
Digital Design 50
Discrete Structure 41 50
Embedded Systems 40
Graphics and Visualization 3
Human-Computer Interaction 8 50
Information Management 10 50 50
Intelligent Systems 10
Networking and Communication 10 20
Operating Systems 15 20
Parallel and Distributed Computing 15
Programming Languages 28 150 100
Requirements analysis and spec. 30 50
Security 20 9 20 50 50
Signal Processing 30
Social Issues and Professional Practice 29 16 20
Software Design 48 45
Software Development Fundamentals 43 150 50
Software Engineering 28 50 50
Software modeling and analysis 28
Software process 33
Software quality 10
Software verification and validation 37
Systems and Project Engineering 35 50
Systems Fundamentals 27
Systems Resource Management
Business Management 50 525
TOTAL 387 308 420 750 925
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Tabell 7.4: Lecture hours för respektive programtyp samt civilingenjörspro-
gram vid Linköpings Tekniska Högskola
Kunskapsområde SE CS CE LiTH LiTH LiTH

MJUK DATA IT
Algorithms and complexity 28 30 87 40
Circuits and Electronics 50 87
Computational Science 1
Computer Architecture & Organization 16 60 40 27 27
Computing essentials 152 40 40 54
Digital Design 50 40
Discrete Structure 41 74 54
Embedded Systems 40 56
Graphics and Visualization 3
Human-Computer Interaction 8 23 80
Information Management 10 40 40
Intelligent Systems 10 74
Networking and Communication 10 20 66
Operating Systems 15 20 40 40 54
Parallel and Distributed Computing 15 74
Programming Languages 28 154 117 54
Requirements analysis and spec. 30
Security 20 9 20
Signal Processing 30 54 81
Social Issues and Professional Practice 29 16 20 40 40 120
Software Design 48 45
Software Development Fundamentals 43 174 200
Software Engineering 28 27 27
Software modeling and analysis 28
Software process 33
Software quality 10
Software verification and validation 37
Systems and Project Engineering 35
Systems Fundamentals 27
Systems Resource Management
Business Management
TOTAL 387 308 420 829 663 788
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Tabell 7.5: Lecture hours för respektive programtyp samt program vid Linkö-
pings Tekniska Högskola

SE CS CE LiTH LiTH
SysVet Höging. Data

Algorithms and complexity 28 30 50 40
Circuits and Electronics 50
Computational Science 1
Computer Architecture & Organization 16 60 52
Computing essentials 152 50
Digital Design 50 54
Discrete Structure 41
Embedded Systems 40 54
Graphics and Visualization 3
Human-Computer Interaction 8
Information Management 10 50 40
Intelligent Systems 10
Networking and Communication 10 20 54
Operating Systems 15 20 66
Parallel and Distributed Computing 15
Programming Languages 28 50 133
Requirements analysis and specification 30
Security 20 9 20 50 26
Signal Processing 30
Social Issues and Professional Practice 29 16 20 200 40
Software Design 48 45
Software Development Fundamentals 43 100 80
Software Engineering 28
Software modeling and analysis 28
Software process 33
Software quality 10
Software verification and validation 37
Systems and Project Engineering 35 100 54
Systems Fundamentals 27
Systems Resource Management
Business Management 100 40
TOTAL 387 308 420 750 733
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Tabell 7.6: Summerade lecture hours för program vid Linköpings Tekniska
Högskola
Utbildning Tidigare definierade

lecture hours
Matematik, Fysik samt
ej def. lecture hours

Total

Civ. MJUK 829 374 1203
Civ. DATA 663 454 1117
Civ. IT 788 414 1202
Hög. DATA 733 294 1027
Sysvet 750 100 850



Kapitel 8

Slutsatser och fortsatt arbete

Följande kapitel presenterar analys och slutsatser av resultatet, samt diskuterar
framtida arbete.

Resultatet av rapporten är en utvärdering av tre delar: Utbildningsplaner kontra
1) Högskoleförordningen (se 6.2), 2) Industriförväntningar (se 6.3 samt kapitel
5) och 3) akademiska rekommendationer (se kapitel 7). För att ge en tydligare
bild av resultatet diskuteras först de tre olika delarna av undersökningen.

I avsnitt 8.1-8.3 diskuteras resultat från mappning mot Högskoleförordning-
en, Industriförväntningar respektive Akademiska rekommendationer. I avsnitt
8.4 diskuteras den övergripande slutsatsen för resultatet. Avsnitt 8.5 tar upp
framtida arbete.

8.1 Högskoleförordningen

Två punkter är värda att lyfta i relation till resultatet av högskolemålen. Vad
resultatet inte är avsett att bedöma, samt vad resultatet säger om utbildningar-
na.

Som framgår av summeringen av högskolemål i avsnitt 6.1 har en kvalitativ
summering av målen gjorts för att sedan undersöka metoder för programva-
ruutveckling. Detta innebär att resultatet som presenteras i avsnitt 6.2 inte är
avsett som en bedömning av hur väl utbildningarna följer högskoleförordning-
en, utan en indikation på hur väl utbildningarna undervisar inom metoder för
programvaruutveckling. Att ett mål inte uppfylls för en utbildning i undersök-
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ningen innebär således att det kravet på metoder för programvaruutveckling
förefaller saknas för utbildningen.

Av resultatet framgår att det i majoriteten av fallen rör sig om enstaka kurser av
hela kursplanen som berör metoder för programvaruutveckling specifikt. Mer
om detta nedan. Att bedöma utbildningsinnehållet är därför en bedömning av
enstaka kurser där examinering och uppföljning skiljer sig åt mellan kurser.
Resultatet är därför inte heller ett mått på i vilken grad målen uppfylls, utan
endast att målen finns motsvarade i kursmålen.

I resultatet har endast kurser som i huvudsak berör metoder för programva-
ruutveckling tagits i beaktning. I vissa fall adresserar även andra kurser inom
grundläggande ingenjörsmetodik eller programmering delar av målen. Exem-
pelvis förekommer kurser med undervisning om modellering och simulering,
produktutformning, frågeställningar och kravhantering vid lärosätena. Att av-
göra huruvida detta har direkt inflytande på studenternas färdigheter inomme-
toder för programvaruutveckling är däremot en uppgift för en annan studie.

Resultatet indikerar att utbildningarna, bortsett Marknadskommunikation och
IT vid SU, innehåller begränsad, men tillfredsställande (i bemärkelsen att hög-
skoleförordningens mål på utbildningen uppfylls) undervisning om metoder
för programvaruutveckling. I vissa fall uppfylls inte H4, vilket i studien anses
som ett perifert mål.

8.2 Industriförväntningar

Från de resultat som intervjuerna ger (se kapitel 5) framgår att industriförvänt-
ningarna i huvudsak berör förmåga att tillskansa sig ny kunskap, att lära sig
att lösa problem och praktiska tillämpningar. Specifika ramverk och metoder
adresseras också, men mindre frekvent.

Från mappningen mellan utbildningsplaner och industriförväntningar framgår
att 1) kurser om problemlösning och teori förefaller tillfredsställande, 2) prak-
tiska tillämpningar förekommer inom utbildningarna men kan behöva åtgärdas
för att tillfredsställa industrins förväntningar, samt 3) undervisning om speci-
fika ramverk och kunskaper förekommer men är inte alltid ett obligatoriskt
inslag i kursplanen. Här är det relevant att istället lyfta fram yrkeshögskolan
som mer specifikt adresserar specifika ramverk och metoder, se avsnitt 4.1.
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För att bemöta industrins förväntningar på praktiska tillämpningar kan det vara
av intresse att belysa industriförväntningar för studenter under utbildningen.
Ett sätt att hantera detta är att lyfta de punkter som framgår av kapitel 5, och
poängtera att det finns möjligheter att forma utbildningen så att den rustar mer
specifikt för en karriär inom industrin. Exempelvis kan man poängtera vikten
av att bedriva ett kandidatexamensarbete på ett företag i team, att läsa kurser
om metoder för programvaruutveckling i form av projektkurser och kurser om
grundläggande ramverk. Med avseende på IT&Telekomföretagens rapport är
det även intressant för industrin att se över praktikmöjligheter och utbyte med
utbildningarna.

Att industriförväntningarna skiljer sig mot förhållandet mellan internationell
industri och utbildning kan diskuteras. En möjlig orsak är urvalet av respon-
denter. De kan ha en bättre uppfattning om hur svensk utbildning ser ut och där-
med anpassa sina förväntningar efter den kunskapen. En annan möjlig orsak
är att man har andra förväntningar på grund av den rådande kompetensbristen
– man anser det viktigare att få in fler yrkesverksamma än att de ska ha precis
rätt kunskaper från början. Detta kan vara skillnad mot internationell industri.
Ytterligare en möjlig orsak är utbildningsinnehållet i svenska utbildningar –
att det tillgodoser industribehoven bättre än vad motsvarande internationella
utbildningar gör.

De skillnader som dock förekommer mellan industriförväntningar och utbild-
ningsinnehåll i Sverige ligger i huvudsak i domänen för SE, jämför rappor-
tens fokusområde som presenteras i 3.6. Med hänsyn till detta är det relevant
att diskutera om fler utbildningar med fokus på SE skulle behövas i Sveri-
ge. Utbildningar inom SE fokuserar mer på de krav som ställs av kunder och
användare, och praktiska tillämpningar och verklighetskrav utgör en stor del
av utbildningsinnehållet. Fler utbildade inom SE-utbildningar i Sverige skulle
därför kunna vara en del av svaret på kompetensbristen inom Data och IT.

8.3 Akademiska rekommendationer

En första indikation på att mappningen mellan akademiska rekommendationer
och utbildningsplaner inte är trivial följer av den områdesindelning som pre-
senteras i avsnitt 7.1. Samtliga utbildningar spänner över flera områden. Detta
är delvis en konsekvens av att områdena i sig inte är triviala att separera (se ka-
pitel 3). Det är därför relevant att inte kräva av en utbildning att den motsvarar
samtliga akademiska rekommendationer för ett givet område.
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Det kan samtidigt konstateras att flera av utbildningarna inte svarar direkt
mot ett givet område. Exempelvis liknar Högskoleingenjörsutbildningen in-
om Elektronik och Datorteknik till stor grad CE, samtidigt som kurser inom
kretsar, elektronik och signalbehandling saknas.

Jämförs CINTE med CE syns att timmar förefaller saknas inom Circuits and
Electronics, Computer Architecture and Organization, Digital Design, Signal
Processing och Software Design. Av dessa kan timbristen delvis förklaras av
restriktion 1 definierad i 7.3. Software Design förekommer däremot represen-
terade genom Software Development Fundamentals, se ovan.

Jämförs CDATE med CS saknas Computational Science, Discrete Structure,
Graphics and Visualization, Intelligent Systems, Networking and Communica-
tion, Security och Systems Fundamentals. Flera av dessa diskrepanser är dock
missvisande då de återfinns i kurser med andra primära fokusområden. Exem-
pelvis förekommer Discrete Structures i kurser såsom Algorithms and Data
structures, Security i kurser om Operating Systems etc.

Att program som rör sig mot SE ändock skiljer sig åt från rekommendationer-
na i tabellen bör ses som en begränsning i mappningen från kurser till specifika
SE-ämnen. Exempelvis bör den mängd lecture hours som förekommer under
posten Software Development Fundamentals för Civilingenjör Mjukvarutek-
nik vid Linköpings Tekniska Högskola, respektive Data- och Systemvetenskap
vid Stockholms Universitet fördelas över olika SE-områden (såsom Software
Quality, Software Process, etc.) för att göra tabellen mindre missvisande. Att
korrekt fördela dessa timmar utifrån bestående kurser är dock inte inom ramen
för denna studie.

Den övergripande bild som framträder av mappningen mellan utbildningspla-
ner och akademiska rekommendationer är att utbildningsplanerna inte svarar
exakt mot SE, CS eller CE. I förhållande till de restriktioner som gjorts i me-
toden finns det däremot viss tolkningsfrihet att se utbildningsplanerna som
mer motsvarande akademiens rekommendationer än vad som framträder av
resultattabellerna.

Ytterligare kommentarer är relevanta att nämna i anslutning till akademiska
rekommendationer och utbildningsplaner. Dessa behandlas under separata ru-
briker nedan gällande Visuell representation av resultatet, andelen matematik
i utbildningarna samt valfriheten inom utbildningarna.
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8.3.1 Visuell representation

Det är önskvärt att presentera skillnaderna i antal lecture hours mer visuellt.
Detta kräver dock en mer utförlig sammanställning av de olika kunskapsområ-
dena, då SE skiljer sig åt mot CS och CE i tabell 7.1 i för stor utsträckning för
att en visuell representation ska vara gynnsam. Mer abstrakta representationer
(såsom exempelvis de visualiseringar som återfinns i 3.2) än direkta visuel-
la beskrivningar av antalet timmar kräver även de mer djupgående analys av
kursinnehållet än vad som görs i den här studien. Se figur C.1 för ett exempel
på visuell representation där staplarna för CINTE, TIEDB och CE kan kon-
trasteras för att indikera skillnader i kursinnehåll. Resterande staplar är dock
svårare att tolka visuellt.

8.3.2 Matematik

För ingenjörsutbildningarna överstiger andelen matematik det rekommendera-
de minimikravet från CE-rekommendationer. Utöver en kurs i Analys av kon-
tinuerliga och diskreta funktioner, Diskret matematik, Linjär algebra respekti-
ve Statistik och sannolikhetslära ingår uteslutande minst en kurs till. Dock är
rekommendationerna minimala, och i rekommendationerna föreslås också yt-
terligare matematik för att utbilda duktiga ingenjörer [57]. Det framgår också
att kandidatprogram som inte har en ingenjörsprägel studerar mindre mängd
matematik.

8.3.3 Valfrihet

För samtliga ingenjörsutbildningar utgör de obligatoriska kurserna mer än 80
procent av utbildningsinnehållet, och för Civilingenjörsutbildningar vid Lin-
köpings Tekniska Högskola uppgår vissa till 100 procent. Därmed saknas ut-
rymmet att göra utbildningen mer personlig. Att det vid ingenjörsutbildning-
arna på Linköpings Tekniska Högskola ingår obligatoriska kurser i fysik även
för mer mjukvaruorienterade program är därför också förvånande. Att andelen
obligatoriska lecture hours är så högt kan också bero på missvisande informa-
tion om obligatoriska kurser i kurskatalogerna för nämnda program. Det är
också värt att notera att detta delvis gäller för Civilingenjörsprogram där mas-
terstudier ger fler valmöjligheter.
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8.4 Slutsatser

Utifrån de tre olika posterna lagstiftning, industriförväntningar och akade-
miska rekommendationer kan slutligen en övergripande uppfattning formas
om svenska IT och Data-utbildningars relevans för mjukvaruutveckling in-
om industri. Slutsatserna formuleras som 4 påståenden presenterade i följande
punktlista:

1. En utbildning har fler aktörer att ta hänsyn till än endast industribehov i
utformningen av utbildningsplaner.

2. Vilket område en utbildning är avsedd att motsvara spelar roll för rele-
vansen för ett givet område.

3. De skillnader som förkommer internationellt mellan industri och utbild-
ning är inte lika framträdande i Sverige.

4. Utbildningarna svarar bra mot de krav, rekommendationer och förvänt-
ningar som ställs, men följande punkter är relevanta att lyfta fram vid
fortsatt anpassning av utbildningsplaner:

• Praktiska tillämpningar och praktik

• Valbarhet

• Utbildningar inom SE

Respektive påstående förklaras närmare nedan.

Att utbildningarna behöver ta hänsyn till flera aktörer bör stå klart utifrån den
kartläggning som rapporten redogör för. Utöver förväntningar från industrin
utgör akademiska rekommendationer, även om de inte förändras lika snabbt
som industrins förväntningar, en expertutvärderad samling riktlinjer för rele-
vant utbildningsinnehåll [56, 19, 55, 57]. Likaså utgör lagstiftningen en aktör.
Helhetsbilden visar därför på att innehållet i utbildningarna inte endast är av-
sett att utbilda kompetenta yrkesverksamma inom den digitala sektorn, utan
även potentiella forskare och pionjärer inom respektive område.

Område (se 3.1) spelar roll med hänsyn till vilket område utbildningen kom-
mer att utforma innehållet. En utbildning inom CE kommer innehålla mindre
mjukvara än en utbildning inom SE. Liksom en utbildning inom CS kommer
att innehålla färre arbets-relaterade färdigheter än utbildningar inom IT och IS.
Samtidigt är det relevant att lyfta en av de punkter som framkommer i kapitel
5: Mycket av det man behöver kunna på en arbetsplats lär man sig på plats.
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De skillnader som förekommermellan utbildning och industri internatio-
nellt förefaller inte vara lika framträdande vid svenska utbildningar: Industrin
efterfrågar inte samma kunskapsområden somGarousi et. al. lyfter fram. Detta
kan delvis bero på en begränsad förståelse hos industrin av den indelning som
SWEBOK gör. Eller en begränsning i författarens uppfattning av industrins
förväntningar. Andra möjliga orsaker är intervjuurval och utbildningsinnehåll.
Den bild som framträder är dock att industrin ser positivt på utbildningarna.

Utbildningarna svarar bra mot lagstiftning, akademiska rekommendationer
och förväntningar från industrin som de har att förhålla sig mot. Praktiska
tillämpningar, valbarhet och SE-fokus bör dock tas i beaktning vid fortsatt ut-
veckling av utbildningsplaner för att bättre rusta studenter för en karriär inom
industrin.

Praktiska tillämpningar speglas i industrins efterfrågan av mer praktik i ut-
bildningarna – vilket också delvis besvaras i utbildningarnas projektkurser och
kandidatarbeten. Detta är något som bör lyftas mer i utbildningarna till förmån
för de studenter som ämnar arbeta inom metoder för programvaruutveckling,
se till exempel IT&Telekomföretagens krav på industrikontakt bland utbild-
ningarna (avsnitt 3.5).

Hur stor valfrihet studenterna har att själva utforma sina utbildningar skif-
tar mellan lärosätena. För civilingenjörsprogram – där förkunskaper krävs för
fortsatta masterstudier – är andelen valbara kurser färre. Studenterna har istäl-
let ofta större valmöjligheter på masterutbildningen. När andelen högskolepo-
äng som studenterna själva får bestämma kurser inom är färre blir det desto
viktigare att informera om (och även för studenters del efterforska) vilka kur-
ser som är gynnsamma för vilka fält. Särskilt med tanke på att valbara kur-
ser som är mer relvanta för arbete inom industrin förekommer vid lärosätena,
såsom visats ovan i bland annat avsnitt 6.3. Det är dock värt att notera att fle-
ra industriaktörer lyfter vikten av att studera något som upplevs som roligt av
studenterna framför vad industrin själv efterfrågar.

Samtidigt som indsutrin generellt har god tilltro till utbildningarna att produ-
cera kompetenta nyexaminerade förekommer brister primärt inom de områden
som relaterar till SE. Det kan därför vara rimligt att se över utbudet av utbild-
ningar med stort fokus på traditionella SE-områden. Samtidigt bör noteras,
vilket redan diskuterats ovan, att undervisningen inom dessa områden behö-
ver en verklighetsförankring för att ge effekt.
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8.5 Framtida arbete

Inom studiens område finns flera ämnen att djupdyka inom. Mer fokus inom
ett delområde kan ge en tydligare bild av hur väl utbildningen svarar mot re-
spektive kravbild. Utöver mer utförlig mappning mellan utbildningsplaner och
högskolemål, industriförväntningar respektive akademi är även mer övergri-
pande kvantitativa kartläggningar av respektive delområde relevant. En rele-
vant frågeställning är exempelvis om industriförväntningar skiljer sig i förhål-
lande till företagsstorlek och fokusområde. En annan huruvida de utbildningar
som kommer närmast de akademiska rekommendationerna utbildar de ’bästa’
inom respektive område.

Närmast den här studien ligger framtida arbete i att 1) i större omfattning och
med hänsyn till fler parametrar utvärdera de industriförväntningar och akade-
miska rekommendationer som finns på IT och Datautbildningar. 2) Kvantita-
tivt söka utvärdera de indikationer som denna studie kvalitativt visat på samt
3) utforma mer konkreta förslag på handlingsplaner för utformare av utbild-
ningsplaner.
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Bilaga A

Högskoleförordningens krav på
civilingenjörs-, högskoleingenjörs-
och kandidatutbildning

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN

Omfattning

Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar
om 180 högskolepoäng.

Mål

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess be-
prövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsar-
bete, och

- visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i
matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

93
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- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formu-
lera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska
lösningar,

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter
inom givna ramar,

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att model-
lera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant
information, - visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och
system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets
mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansätt-
ning, och

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera informa-
tion, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter,

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska
aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och - visa förmåga att identifiera
sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringar-
na ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskole-
poäng.

Övrigt

För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

CIVILINGENJÖRSEXAMEN

Omfattning
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Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
300 högskolepoäng.

Mål

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprö-
vade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunska-
per i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper in-
om vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera,
formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings-
och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,

- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lös-
ningar,

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna ramar,

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa för-
måga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med be-
gränsad information,

- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med
hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för eko-
nomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansätt-
ning, och

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt
och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på
forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
ochmänniskors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska
aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlö-
pande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Övrigt För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbe-
skrivning.

Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten full-
gjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje
högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv för-
djupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten - visa kun-
skap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap
om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom om-
rådet, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att
söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställ-
ning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, -
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och
skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dia-
log med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att självstän-
digt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten -
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visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa
insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng in-
om huvudområdet för utbildningen.

Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade
krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.

Masterexamen

Omfattning

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hög-
skolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav
minst 60 högskolepoängmed fördjupning inom det huvudsakliga området (hu-
vudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen,
konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som an-
tagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en
examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt
7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegri-
pet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper
inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
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För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analyse-
ra, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
även med begränsad information,

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificera-
de uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutveck-
lingen samt att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt
och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap
och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
och

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklings-
arbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa
insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar
för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng in-
om huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfattamind-
re än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan
har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskole-
poäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk
utbildning.

Övrigt

För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla
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som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning.



Bilaga B

Projektkurser inom Data och IT-
utbildningar

B.1 Projektkurs vid Stockholms Universitet,
Data- och Systemvetenskap

Name: Project in Software Engineering

https://daisy.dsv.su.se/servlet/Momentinfo?id=6521

Aim

At its basis, PVT is a project course, where students are expected to work in
groups to run a software engineering project from its beginning to its end,
and develop a more complex application. Managing the project in their group
from both managerial and technical point of view, students shall implement a
complete software product with all functional requirements specified. Besides
this basic goal, there are other objectives that students are expected to achieve.

- Gain understanding of project management along with its details.

- Expand and practically apply the knowledge they acquired in earlier courses
in their undergraduate program.

- Further develop their knowledge in project work and skills to work in groups.

After finishing the course students will be able to:

100
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- Define and describe the fundamental concepts in project management and
systems development.

- Recall, explain, and apply tools for project planning and systems develop-
ment.

- Practically apply knowledge of project management, development methodo-
logy, modeling, as well as programming.

Syllabus

The topics of the course deal with theory of project management and systems
development, and focus on practical application of the knowledge under the
scope of the project.

B.2 Projektkurs vid Linköpings TekniskaHög-
skola, Civilingenjör Mjukvaruteknik

Projekt: Mobila och sociala applikationer 11 hp

https://liu.se/studieinfo/kurs/tddd80/vt-2019

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Designa, implementera och utvärdera enklare webbaserade mjukvarutjänster

Designa, implementera och utvärdera användbara och vältestade mobila ap-
plikationer med sociala element

Tillämpa och reflektera kring relevant metodik och praktik för individuell pro-
gramutveckling

Kursinnehåll

Webbprogrammering: Klient-server-modellen, HTTP, Python, grundläggande
databashantering.

Mobilprogrammering: Verktyg och språk för att utveckla för mobila operativ-
system. Händelsestyrning, emulatorer, sensorer, etc.

Social applikation: API-design för sociala nätverkstjänster. Privacy, etik, in-
formationsåtkomst (push/pull), hantering av sociala grafer, persistens av social
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information. Intäktsmodeller och framgångsfaktorer för spridning.

Designprinciper & användbarhet: Grundläggande designprinciper baserat på
mänsklig kognition. Design för touch, röst-, och gestbaserade gränssnitt.

Utvärdering: Användbarhetstestning, expertgranskning och A/B-testning.

Utvecklingsmetodik & praktik: Enhetstestning, kodgranskning, versionshan-
tering, planering, livscykelperspektiv (driftsättning/underhåll).

B.3 Projektkurs vid Linköpings TekniskaHög-
skola, Civilingenjör Datateknik

Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs, 8 hp (TSEA29)

https://liu.se/studieinfo/kurs/tsea29/ht-2019 Lärandemål

Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller använd-
ningen av mikroprocessorer i digitala system. Kursen ska ge erfarenheter av
praktisk elektronikkonstruktion både på det tekniska och på det administra-
tiva planet. Detta innebär att den ger kunskaper och förståelse för en mängd
områden. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:

konstruera en datorstyrd apparat

analysera och strukturera digitaltekniska problem

använda metoder för strukturerad konstruktion av komplexa digitala system

formulera en kravspecifikation utifrån ett projektdirektiv

tillämpa kunskaper från tidigare kurser

söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper

utföra ett projektarbete enligt en projektmodell

planera ett projektarbete och dokumentera detta i projekt- och tidplaner

följa upp och modifiera projekt- och tidplaner

aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp

ta initiativ och finna kreativa lösningar

redovisa resultatet av ett projektarbete muntligt och skriftligt
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använda moderna utvecklingshjälpmedel för hårdvarukonstruktion och pro-
grammering av mikroprocessorer, samt känna till dessa systems möjligheter
och begränsningar

utföra felsökning i digitala system med hjälp av moderna mätinstrument

reflektera över ett utfört projektarbete och föreslå förbättringar

Ett vidare mål för kursen är att utveckla kreativiteten samt att ge färdigheter
i ingenjörsmässigt tänkande och experimenterande. Projekten bedrivs så rea-
listiskt som möjligt för att vara en träning inför det kommande yrkeslivet.

Resultatet av projektarbetet ska:

Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och konstruk-
tionsmetoder för digitala system.

Dokumenteras i form av projekt- och tidplan, krav- och designspecifikation
samt i en teknisk rapport

Presenteras muntligt

Demonstreras

Följas upp i en efterstudie

B.4 Projektkurs vid Linköpings TekniskaHög-
skola, Civilingenjör Informationsteknik

Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra,mobila system, 30 hp (TDDD82)

https://liu.se/studieinfo/kurs/tddd82/vt-2019 Lärandemål

Syftet med kursen är att skapa förståelse för innehållet, detta uppnås genom att
imitera den situation sommånga civilingenjörer ställs inför när de introduceras
i arbetslivet. Som nyanställd på ett företag är det ofta mycket man behöver lära
sig på kort tid. Många företag skickar sina nyanställda på intensiva kurser där
de förväntas förvärva sig kunskap som är direkt nödvändig för arbete inom
företagets projekt.

Som student förväntas du därför ta på dig rollen som nyanställd i ett företag.
Du förväntas att lära dig om de tekniska-, grupp- och projektaspekter som är
nödvändiga för att arbeta inom företaget. Du förväntas leva upp till företagets
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krav på såväl tekniska lösningar som professionell kommunikation med kun-
der och interna kravställare. Under projektterminen kommer du att arbeta inom
ett projekt och få praktisk övning i projektplanering och uppföljning.

Du kommer att lära dig samarbeta aktivtmed projektmedlemmar/kunder/experter
med annan bakgrund och kunskap och se hur organisationer påverkar arbets-
gruppens struktur och individens handlingsutrymme. Dessutom måste du lära
dig att se till helheten och därmed även reflektera över samhällsrelaterade och
etiska aspekter.

Du kommer även att få kunskaper om hur organisationen påverkar arbetsgrup-
pers struktur och process vilket i sin tur kan påverka individers handlingsut-
rymme och beteende. Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

Informationssäkerhet

förklara och tillämpa säkerhetsterminologin och säkerhetsprinciperna sompre-
senteras i kursen.

analysera en situation eller tillämpning ur ett informationssäkerhetsperspektiv
samt strukturera och värdera passande åtgärder som tar hänsyn till risker och
hot.

implementera och redogöra för hur säker identifiering och autentisering kan
implementeras i en distribuerad arkitektur.

redogöra för grundläggande kryptoalgoritmer och hur de tillämpas.

Systemprogramvara

redogöra för grundläggande begrepp inom processprogrammering såsom syn-
kronisering, ömsesidig uteslutning, semaforer, monitorer, baklås och relatera-
de problem.

redogöra för behovet av ädmission control"i nätverk med begränsade resurser,
och standardmetoder för att hantera variationer i resurstillgängligheten.

välja och tillämpa metoder för feltolerans i noder och kanaler för att åstadkom-
ma predikterbar tillgänglighet och tillförlitlig kommunikation.

implementera en distribuerad tillämpning och redogöra för mekanismer som
stödjer nödvändiga krav på konsistens, robusthet, och tillgänglighet.

Programvaruteknik

förklara systemutvecklingsprocessen samt relatera den till det egna arbetet.
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förklara agil utvecklingsmetodik samt relatera den till det egna arbetet.

tillämpa och demonstrera färdigheter i utveckling av större system på moderna
mobilplattformar såsom Android.

Tillämpa och integrera kunskaper

visa hur tidigare förvärvade kunskaper om terminologi, tekniker och meto-
der inom området mobila nätverk integreras med de ämnen som presenteras i
kursen.

demonstrera tidigare förvärvade kunskaper inom matematik och statistik i en
större tillämpning.

tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till
den.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter

formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar.

söka och värdera information från vetenskaplig litteratur samt facklitteratur
och relatera denna information på ett professionellt sätt till arbetet i ett projekt.

Arbeta i grupp

planera och genomföra ett självständigt projektarbete i grupp, där bedömning-
ar görs med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek-
ter.

beskriva och kunna använda sig av grundläggande gruppsykologiska begrepp
såsom struktur, process och utveckling.

visa på det gruppsykologiska sammanhangets betydelse för gruppers samman-
sättning och för deras förmåga till praktisk problemlösning, särskilt med av-
seende på situationer som rör aktörgruppens säkerhet och risk.

beskriva och förklara ledarskapets betydelse för individers och gruppers ef-
fektivitet, särskilt med avseende på situationer som rör gruppers säkerhet och
risk.

Kommunicera

professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.

kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
samt rapport.
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visa aktivt deltagande (inklusive lyssna och fråga) vid presentationer.

kommunicera hur bedömningar har gjorts i ett projekt med hänsyn till rele-
vanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

CDIO ingenjörsmässighet

konstruera en arkitekturell plan för ett större tekniskt system där hänsyn tas till
bland annat ekonomiska (i form av tidsramar)-, sociala-, etiska-, affärsmässiga-
och företagsvillkor.

skapa ett större tekniskt system utifrån analyser och utvärderingar av befintliga
dellösningar.

utvärdera en delmängd av ett genomfört projekt djupare i ett självständigt ar-
bete.

beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp.

redogöra för och reflektera kring samhällsvetenskapliga teorier kring risk och
kommunikation, speciellt i relation till teknik och teknisk utveckling.

tillämpa etiska, gruppsykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på ett
konkret fall.

tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på
samhällsrelaterade informationsteknologiska fall på ett tillfredsställande sätt.

utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör
användningen av informationsteknologi, särskilt med avseende på frågor som
rör prioritering, säkerhet och risk.

Kursinnehåll Informationssäkerhet: Grundläggande teori kring informations-
säkerhet. Begreppen risk, hot, konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.
Tillämpningar av kryptoalgoritmer för att lösa säkerhetsproblem. Identifiering
och autenticering. Grundläggande nätverkssäkerhet. Säkerhet i distribuerade
system.

Systemprogramvara: Processbegreppet, synkronisering, kommunikation och
delade resurser inom samma nod. Resursallokeringsalgoritmer för flera resur-
ser och undvikande av låsning. Distribuerade system med betoning på alter-
nativa systemmodeller, samt avvägningar mellan olika systemkrav såsom till-
gänglighet, prestanda, feltolerans, säkerhet. Pålitlighetsbegrepp, felmoder, och
mått för att mäta tillgänglighet och tillförlitlig kommunikation under överbe-
lastning.Metoder för att hantera nätverksresurser och tillgodose tjänstekvalitet



BILAGA B. PROJEKTKURSER INOM DATA OCH IT-UTBILDNINGAR
107

("quality of service", QoS) i trådbundna nätverk.

Programvaruteknik: Grundläggande kunskaper om utvecklingsmetodik. Grund-
läggande kunskaper om agila utvecklingsmetodiker.

Gruppsykologi: Grundläggande kunskaper i gruppsykologi med tonvikt på
målinriktat arbetande gruppers struktur och process i ett organisatoriskt sam-
manhang, med särskilt fokus på gruppers säkerhet och risk.

Etik: Grundläggande etisk teoribildning. Etiska principer och begrepp med
särskilt fokus på samhällsrelaterade frågor som rör prioritering, säkerhet och
risk. Sociotekniska system:Grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapling
teori kring risk, säkerhet och kommunikation kopplat till teknik och samhälls-
utveckling, sett ur ett sociotekniskt perspektiv.

B.5 Projektkurs vid Linköpings TekniskaHög-
skola, Högskoleingenjör Datateknik

Programmeringsprojekt, 8 hp (TDDI17)

https://liu.se/studieinfo/kurs/tddi17/ht-2019 Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

utveckla en grafisk interaktiv tillämpning ihop med en beställare (kunder)

utveckla programvara tillsammans med programmerare och beställare (kun-
der)

utveckla programvara baserat på agila metodikens grundvärderingar

förstå agil utvecklingsmetodik i förhållande till andra metodiker

Kursinnehåll

Hantverk:

Kunnande i att arbeta med hjälp av agil metodik både individuellt, i par och i
grupp.

Förmåga att kommunicera och fungera socialt på ett bra sätt i ett projekt och
team.

Kunna ta fram programvara på enklast möjliga vis för att lösa givna krav.
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Kunna ta och ge återkoppling på ett konstruktivt och givande sätt.

Arbeta i hög fart med god kvalitet och leverera innovativa tillfredställande
resultat.

Arbeta direkt med källkod snarare än dokumentation och att vara öppen för
kontinuerliga förändringar.

Ämnen:

Agil utvecklingsmetodik, inklusive tekniker såsom burndown charts, planning
game, user stories, tidsestimering, Scrummöten, testdriven utveckling.

Muntlig kommunikation.

Teknik:

Programspråk och programutvecklingsmiljö beroende på projekt

versionshanteringsystem Git/Subversion

Kravhantering och projektstyrning i Trello

B.6 Projektkurs vid Linköpings TekniskaHög-
skola, Kandidatprogram i Systemveten-
skap

IT-projekt och projektledning, 7.5 hp (725G95)

https://liu.se/studieinfo/kurs/725g95/ht-2019

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

beskriva, värdera och reflektera över centrala begrepp avseende IT-projekt och
projektledning

använda IT-stöd för att identifiera och identifiera centrala arbetsmoment vid
skapandet av en projektplan

använda en projektmodell för identifiering och genomförande av arbetsmo-
ment och projektdokument avseende projektledning av ett IT-projekt

planera och strukturera projektledningsarbetet för ett IT-projekt.
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Kursinnehåll

Kursen består av tre moment:

Centrala begrepp och aktiviteter vid genomförande av ett IT-projekt

IT-stöd för projektledning, laborationer med projektplaneringsverktyg

IT-projektledning, praktiskt projektarbete

Kursen är tillämpnings- och projektorienterad.
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Figur C.1: Visuell representation av skillnader i antal lecture hours mellan
respektive område samt program vid KTH.
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