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UPPDRAGET

Ursprungligt uppdrag: Se över den totala utbildningen inom informatik, från 
grundutbildning till forskarutbildning.
Modifierat: Forskarutbildningen görs om centralt, kan komma med input, 
men ingen mening med avancerad översyn
Modiferat: Magisterutbildningen har gjorts om av Will m fl oberoende av 
min utredning
Både informationssystem och digitala media tas med
Avsikten är att komma med idéer, inte med förslag. Det gör ni själva mycket 
bättre.
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DISPOSITION, DELRAPPORTER

Informatikämnet
Utveckling 10 milstolpar
Nuvarande beskrivning på olika lärosäten

Arbetsmarknaden
Pedagogiska tankar
Tankar om en ny organisation
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INFORMATIKENS 10 MILSTOLPAR

1.Kodning av information 1890
2.Numeriska beräkningar 1940
3.Systemutveckling 1965
4.Användare 1975
5.Databaser 1980
6.Design 1985
7.Objektorientering 1990
8.Internet, 1995
9.Internet, sociala media 2005
10.Molnet 2015
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1. KODNING AV INFORMATION 1890

Folkräkningarna i USA tog ca 10 år att 
bearbeta
Hollerith uppfann hålkortet och 
hålkortssorterare
Där var inte plats för mycket information 
på ett hålkort, så den måste kodas hårt
Detta lever fortfarande kvar i form av 
kundnummer o dyl.
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2. NUMERISKA BERÄKNINGAR 1940
De flesta fysikaliska förlopp beskriv i form av differens-
ekvationer, som inte går att lösa analytiskt
Men med numeriska metoder kan man göra det. På så sätt 
uppkom numerisk analys

Krävde dock mycket beräkningar. Ledde till uppkomst av 
datorer
Zuse 1936, Eniac 1948, Besk 1953

Beräkningsförmåga var det viktiga. Användare, konstruktör och 
brukare var samma person
Trenden lever kvar i form av superdatorer som kan utföra 
hundratals biljarder (1015) multiplikationer per sekund. 
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3. SYSTEMUTVECKLING 1965

Adm. databehandling kom på 50-talet
Nya roller: programmerare och användare 
av utdata
Langefors insåg att det behövdes en 
mellanhand, systemutvecklare
Och att man inte kunde börja 
programmera direkt
Det handlade om att logiskt härleda 
informationsbehov från målen och ta fram 
sambandet mellan informationsmängderna
Precedensanalys var ett av hans redskap
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Nuläge Mål

Modell av 
verksamheten (hård)

Modellen införd 
(mjuk)

Kravspec.

TRADITIONELL SYSTEMUTVECKLINGSMODELL
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SYSTEMUTVECKLINGSMODELL

Fokus på informationsbehov
Logisk härledning av informationsbehov
Formaliserade system
Arbetsorganisation, arbetsinnehåll inte intressant
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4. ANVÄNDARE 1975

Kai Holmgren
Kollektivansatsen: Ehn
Yrkeskunskap: Göranzon
Socio-teknik: Mumford
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DEMOS & NJMF, KOLLEKTIVANSATSEN

Aktionsforskning
Handlade om makt
I princip samma filosofi som trad systemutv.
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FACKLIG SYSTEMUTVECKLINGSMODELL
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SOCIOTEKNIK

Bilden här är den klassiska 
modellen, som är mycket 
mekanisk.
Mumford har en mkt mer 
social modell, som bygger på 
de krav arbetarna kan ställa på 
arbetet
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Utredningsuppdrag

Sätt sociala mål Sätt tekniska mål

Möjliga tekn. mål

Jfr social och tekniska mål

Rangordna m a p konsekvenser

Välj bästa lösningen

Möjliga alternativ
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DE FEM KRAVEN PÅ GOTT ARBETE

Kunskap: De anställdas personliga yrkeskunskap ska användas och 
utvecklas. 
Psykologi: Erkännande, uppskattning, ansvar, status och karriärmöjlighet 
ska tillfredsställas inom jobbet. 
Effektivitet: De anställda ska få rimlig belöning och rimlig övervakning 
Jobbstrukturen: Variationsgraden och graden av utmaningar passar de 
anställdas pesonliga behov.
Etik: Organisationens och den anställdes värderingar ska stämma överens
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5 DATABASER 1980

På 70-talet blev det vanligare med skivminnen
De flata filerna kunde ersättas med andra 
typer av filorganisation: Databaser
För att minska dubbellagring och inkonsistens 
infördes normalformer
Sjunkande priser på lagringsutrymme öppnar 
nu upp för helt nya möjligheter
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6 DESIGN 1985

Redan Börje Langefors talade 
om design i THAIS 1966
Men han utvecklade inte 
begreppet (mig veterligt)
Det kom upp långt senare, i 
början på 70-talet i ett helt 
annat sammanhang
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UTOPIA

Blytekniken ersattes av offset inom tryckeribranschen
Ordbehandlare och arbetsstationer höll på att ta bort grafikernas 
arbete
Tillsammans med forskare utvecklade man ett bildbehandlings-
system, TIPS
Blev början på medieinformatik och digitala media
Introducerade design-begreppet på allvar inom informatiken
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7 OBJEKTORIENTERING 1990

Ett alldeles speciellt sätt att tänka
Ivan Jacobsson: RUP
Komplicerade diagram
Den traditionella systemutveck-
lingens sista suck!
Numera köper man färdiga system
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8 INTERNET 1995

HTTP-protokollet gjorde det 
möjligt att utveckla snygga 
webb-sidor
En del (Jonas Birgersson, Johan 
stall von Holstein m fl) insåg 
affärsmöjligheterna 
Men tekniken var inte mogen 
och bubblan sprack jan 2001
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9 INTERNET SOCIALA MEDIA, 2005

Kring 2005 hände en massa 
saker: Facebook, Twitter och 
iPhone
Intentionen var från början god, 
men har idag urartat
Alltfler verkar övergiva sociala 
media
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10 MOLNET 2015

Priset för lagring har sjunkit 
dramatiskt
Internet blir allt snabbare och 
stabilare
Molntjänster blev en naturlig 
utveckling
Men verksamheten förlorar en 
del kontroll över sin information
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INFORMATIKÄMNET PÅ LÄROSÄTEN
Hur beskriver man ämnet?
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INFORMATIKÄMNET PÅ LÄROSÄTEN

Jag undersökte hur ämnet 
informatik beskrevs på 
följande lärosäten:
Lund
Umeå
Halmstad
Örebro

Mittuniversitetet
Karlstad
Göteborg
Linnéuniversitetet
Stockholms universitet
Högskolan Väst
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EXEMPEL PÅ BESKRIVNINGAR

Lund: Informatik är ett designämne i gränslandet mellan teknikvetenskap och andra 
samhällsvetenskaper. Det handlar om att förstå, tolka, analysera, utforma och tillverka IT-stöd 
för verksamheter, som ger individer möjlighet att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.
Halmstad: Informatik handlar om att förstå människan och hennes relation till teknologi 
och digitalisering. Genom denna kunskapen kan du jobba med verksamhetsutveckling ur 
system-, affärs-, och användarperspektiv.
Örebro: Informatik handlar om alla dessa delar i vårt samhälle, hur IT-system fungerar och 
vad de har för inverkan på oss människor och våra liv.
Mittuniversitetet: Vid Mittuniversitetet arbetar vi med informatikämnet utifrån social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
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MER EXEMPEL PÅ BESKRIVNINGAR

Göteborg: Informatik handlar om hur vi människor använder informationsteknologi i olika 
verksamheter. Samspelet mellan människa, teknik och organisation är intressant att förstå. 
Det är också viktigt att förstå tanken bakom användningen av IT.
Linnéuniversitetet: Samspel mellan människor, teknik och organisation är centralt. 
Relationer mellan människor och informationsteknik förändras som en konsekvens av 
teknikutveckling. 
Högskolan Väst: Informatik som vetenskaplig disciplin är ett tvärvetenskapligt ämne som 
utgår från studier av samspelet mellan teknologi, information och människor.
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SAMMANFATTANDE BESKRIVNING

Samspelet mellan människa, teknik, information och organisation 
är centralt. Relationer mellan människor och informationsteknik 
förändras som en konsekvens av teknikutveckling. 
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INTERNATIONELL BESKRIVNING

På kontinenten: Informatik är ett samlingsnamn för både 
informationssystem, medieinformatik, mjukvarukonstruktion, 
interaktionsdesign, datorteknik och social informatik. 
Anglosachsiskt: The concern with information systems and the 
relationship to organizations and society is not the same as the study of 
information systems or computing as purely technical phenomena. The 
relationships of concern are closely related to human activities and 
involve the study of experiences, attitudes, values, effects and responses, 
as well as more traditionally technical aspects. 

 27



ARBETSMARKNADEN
För informatiker
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YRKEN, ARBETSFÖRMEDLINGEN
1.Användbarhetsexpert: Kreativ utveckling av nya program och system med användarnas upplevelse i centrum.

2.Databasadministratör: Ett ansvarsfullt IT-yrke med långsiktighet och rutiner i centrum.
3.Drifttekniker, IT: Ett IT-yrke för den som är serviceinriktad och gillar att lösa problem åt användare.

4. IT-arkitekter: Spindeln i nätet med helhetssyn på organisationers IT-struktur.

5. IT-säkerhetsspecialist: Expert på att att analysera hot mot system, förebygger och åtgärdar tekniska problem.

6.Nätverkstekniker: Sköter den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer.

7.Spelutvecklare: Spelutvecklare omsätter idéer till spel och jobbar med design, grafik eller programmering
8.Supporttekniker, IT: Ett IT-yrke för den som är serviceinriktad och gillar att lösa problem åt användare.

9.Systemförvaltare: Ett ansvarsfullt yrke som säkrar långsiktig drift av IT-system.
10.Systemutvecklare: Programmering av nya system med kreativitet och logik i centrum.

11.Testare och testledare: Ansvarar för noggranna tester av nya IT-system som utvecklas.
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YRKEN.NET
Administratör, Användbarhetsdesigner,  Applikationsexpert,  Applikationsspecialist, Backendutvecklare,  
Business intelligence (BI) konsult,  CIO Configuration manager, Databasadministratör, DBA, Demand 
manager, E-handelsansvarig, ERP-konsult , frontendutvecklare, Förvaltningsledare, Grafisk designer, 
Informationsarkitekt, Interaktionsdesigner, Internetmarknadsförare, IT-ansvarig, IT-arkitekt, IT-chef, IT-
forensiker,  IT-samordnare, IT-strateg, IT-säkerhetskonsult, IT-säljare,  IT-tekniker, Konsultchef, 
Kravanalytiker, Kundansvarig, Kvalitetsansvarig, Lösningsarkitekt, Mjukvaruingenjör, Mjukvaruutvecklare, 
Mobilutvecklare, Nätverksadministratör, Nätverkstekniker, Produktchef,  Produktionsledare, 
Produktägare, Programmerare, Projektledare, Release manager, Servicetekniker, Speldesigner, 
Spelutvecklare, Support, Supportansvarig,  Supporttekniker, Systemadministratör,  Systemansvarig, 
Systemarkitekt, Systemingenjör, Systemintegratör, Systemspecialist, Systemtekniker, Systemutvecklare,
Säkerhetskonsult, Sökmotoroptimerare, Testare, Testledare, Utvecklingsansvarig / Lead developer, UX / 
User experience designer, Webbanalytiker, Webbansvarig, Webbdesigner,  Webbkoordinator, 
Webbmaster, Webbredaktör, Webbstrateg,  Webbutvecklare
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FRAMTID.SE
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LEDIGA JOBB: IT-JOBB.SE
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LEDIGA JOBB: COMPUTER SWEDEN 2007
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LEDIGA JOBB: COMPUTER SWEDEN 2017
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LEDIGA JOBB: COMPUTER SWEDEN 2018

 350 20 40 60 80 100 120 140 160

Affärsutveckling 28
Analys & Business Intelligence 24

Databas 37
Devops 6

Drift  & System 133
Ex-jobb 1

Försäljning 8
Integration 10

It-ark itekt 30
Jobb it-branschen 137

Konsulttjänster 47
Krav 60

Ledning 29
Marknadsföring 29

Mobilt/ App-utveckl ing 20
Nätverk 25

Projektledning 45
Support & Helpdesk 23

Systemutvecklare 78
Säkerhet 43

Test & Kvalitetssäkring 27
Webbdesign 11

Webbutvecklare 33
Verksamhetsutveckling 23

Övriga it-jobb 63
Övriga utvecklingsjobb 44

Övriga webbjobb 1

Antal
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LEDIGA JOBB: COMPUTER SWEDEN 2018
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SLUTSATS

Efterfrågan på systemutvecklare har minskat och att efterfrågan 
på drift och support har ökat. 
Diversifieringen har ökat, det är nu många fler olika jobb än 
tidigare. 
Men vad händer i framtiden?
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FRAMTIDEN

Förvaltning och administration kommer att växa
Molnteknik kommer att bli viktigare
I samband därmed är säkerheten viktig, speciellt skydd mot 
desinformation.
E-handel B2C efterfrågar kompetens
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BEFINTLIGA UTBILDNINGAR

Jag gick genom utbildningarna 
hos de högskolor jag tittat på 
tidigare
Följande är en kort 
sammanfattning
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BEFINTLIGA UTBILDNINGAR

Linnéuniversitetet annonserar en mängd olika program, men det beror på att samma 
institution har alla IT-utbildningar, från datateknik till systemvetarprogrammet med inriktning 
mot affärs- och verksamhetsutveckling. I övrigt handlar det mest om systemvetenskap, 
programvarudesign och interaktionsdesign. Utmärkande är Halmstads affärssystem, som 
verkar vara en variant på Umeås gamla dataekonom och Örebros magisterprogram i 
informationssäkerhet. Informationssäkerhet i form av riskanalys finns för övrigt också i 
Luleå. 
Ska vi ha ett program som potentiella studerande är bekanta med ska nog systemvetenskap 
finnas med i namnet, möjligen med något kvalificerande tillägg. För vår del borde det vara 
något med AIL, fast uttryckt med andra, mer lättbegripliga ord.
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PEDAGOGIK
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PROBLEM

Anslagen minskar stadigt, extern finansiering i form av uppdragsutbildning nödvändig
Nätbaserad undervisning börjar bli aktuellt igen
Ökad schemalagd undervisning
Kunskapsmål inte relevanta för näringslivet
Läromedel inte anpassade till kursen
Koppling forskning – grundutbildning
Vår syn på de studerande
Hindrande administrativa stukturer
Vi måste leva AIL och inte bara prata om det. Återkommande utbildning 
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IDÉER

Uppdragsutbildningar baserade på frontlinjen i forskningen
E-handelsutvecklare i samarbete med FEK
Anorektiska kursplaner, kursbeskrivningar som säger mer i enhetligt format samt 
detaljerade lektionsplaner
Exjobb görs i samarbete med företag som lovar att inte anställa innan det är klart.
Flexibel kurslängd
Obligatorisk core curriculum om vad det innebär att studera inom akademin
Transparent resurstilldelning som räcker!
Behörighet för de som kommer från näringslivet 
Flytande antagning och examination i varje fall på nätkurser

 43

© Per Flensburg

LEKTIONSRUMLAYOUT
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Hemklassrum
Smartboards som används som 
smartboards
En del klassrum har datorer
De studerande sitter i grupper
Problem: Störningar 

TANKAR OM EN NY ORGANISATION
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LÖSA IDÉER

Så flexibelt som möjligt: Ett program för både digitala media och informationssystem med 
förslag till inriktningar och möjlighet för den studerande att definiera en egen inriktning. 
Detta leder till större fokus på de enskilda kurserna
Samarbeta med andra institutioner (FEK, vård, lärarutbildn) 
Tre olika typer av kurser

Kärnkurser, som ör obligatoriska
Fördjupningskurser som definierar en inriktning
Breddningskurser som breddar kunskaperna
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En gammal idé till 
informationssystem

Breddning Breddning

Fördjupning

Fördjupning
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En annan idé till 
informationssystem
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