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Strategisk plan , 2016-2018          DSV, 15.04.2016 

A. Lägesbeskrivning  

Om institutionen 

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) bildades 1966; det är landets äldsta IT-institution 

för högre utbildning. Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt område som behandlar 

teorier, teknologier och metoder för att samla in, bearbeta och kommunicera data samt för att formge, 

utveckla och studera system i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Den 

primära verksamheten består av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och 

forskarutbildning, samt samverkan med det omgivande samhället. DSV omsätter ca 240 MSEK varav 

64 % avser grundutbildning. 178 personer är hel- eller deltidsanställda. 

DSV:s verksamhet bedrivs inom ramen för fyra organisatoriska enheter med centrala ämnesfält med 

fullständig akademisk verksamhet: Kommunikation och teknik (ACT), Interaktionsdesign och lärande 

(IDEAL), Informationssystem (IS) samt Systemanalys och säkerhet (SAS). Den forskning som bedrivs 

spänner över många olika områden inom informations- och kommunikations teknik (IKT). Dessutom 

är tre forskningscentra knutna till DSV: MobileLife, SPIDER och eGovLab. Institutionen samverkar 

idag inom utbildning och forskning med många andra institutioner vid SU och andra lärosäten som 

t.ex. Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.  

Utbildning 

En utbildning från DSV ger en stabil grund för såväl ett framgångsrikt yrkesliv som för fortsatta 

studier inom landet och internationellt. Institutionen erbjuder för närvarande 8 kandidatprogram, 10 

magister/masterprogram samt cirka 30 fristående kurser. Institutionen hade för 2015 en nyantagning 

på program med cirka 800 studenter och producerade 1962 helårsstudenter samt 1208 

helårsrprestationer. Det totala antalet studenter för samma period var cirka 5000, relativt jämt 

fördelade mellan kvinnor och män (43% kvinnor). Utbildningarna och deras innehåll utvecklas 

kontinuerligt i ljuset av aktuell forskning samt studenternas, arbetsmarknadens och samhällets behov. 

De som studerade vid institutionen möter en gynnsam arbetsmarknad inom bl.a. IKT-branschen där 

80% får jobb inom sex månader efter avslutad utbildning.  

Forskning 

DSV:s forskning bidrar påtagligt till det framtida IKT-samhället där människor och teknik möts i olika 

sammanhang. Den inkluderar i) informationssystem, inom vilket affärsprocesser och 

verksamhetsmodellering, IT-ledning och tjänstevetenskap studeras, ii) datahantering och analys, inom 

vilket informationssäkerhet, data science, immersiva nätverk, språkteknologi samt risk- och 

beslutsanalys studeras, iii) sociotekniska system, inom vilket e-förvaltning och e-demokrati, 

hälsoinformatik, informations- och kommunikationsteknik för utvecklingsländer och design för 

lärande studeras, samt iv) människa-maskininteraktion, inom vilket kundinriktade mobila tjänster, 

digitala spel och interaktionsdesign studeras. Inom forskarutbildningen arbetar 60 disputerade lärare 

(av dessa är 24% professorer) med handledning av 80 aktiva doktorander. Andelen kvinnor av 

lärare/forskare är 20% och på lång sikt ökande. Medarbetarna har under perioden åstadkommit 

vetenskapliga publikationer motsvarande 211 poäng enligt den norska modellen för 

publikationspoäng; det har säkrat 50 MSEK i externa forskningsmedel från forskningsråd, regeringens 

strategiska medel och via EU-finansiering. För närvarande bedrivs forskning inom bland annat 13 EU-

projekt där institutionen koordinerar 3. Ett antal medarbetare fungerar även som bedömare och 

experter i samband med EUs utvärderingsarbete av andra forskningsprojekt och projektansökningar. 

Samverkan 

Geografiskt ligger DSV i Kista, mitt i ett av världens ledande IKT-kluster. Närheten till företagen och 

vårt långsiktiga samarbete med exempelvis Kista Science City och stiftelsen Electrum har gett unika 

möjligheter att knyta näringslivet till alla delar av vår akademiska verksamhet och tillsammans skapa 

nya affärsidéer, samhällstjänster, företag samt kulturella och kreativa näringar med stöd av IKT. Bland 

DSV:s samarbetspartner är ledande företag som Accenture, IBM, IFS, Ericsson och Microsoft. Allt 

detta innebär att institutionen har påtagit sig ansvaret för ett starkt samhällsengagemang genom denna 

tillämpade forskning och utbildning. DSV står inför en rad intressanta möjligheter som exempelvis en 
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utökad akademisk samverkan i Stockholmsregionen med Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska 

Institutet och Konsthögskolan.  

B. Mål 

Övergripande mål 

DSV ska bibehålla och ytterligare befästa sin position som nationellt ledande och internationellt 

framstående inom forskningsområdena, i linje med de mål som fastslås i universitetets långsiktiga 

plan. Med grund i institutionens ämnesidentitet har två övergripande mål tagits fram för 2016-2018: 

Mål organisationsstruktur: Institutionens innefattandes enheter, centra och forskningsområden ska 

ytterligare befästas genom tydligare och mer samordnad kommunikation med både interna och externa 

intressenter. Detta strukturmål bidrar till att institutionens inriktning tydliggörs vilket förväntas 

medföra ökade möjligheter att attrahera medel, medarbetare och studenter till spetsforskning och ett 

profilerat utbildningsutbud. 

Mål kvalitetsarbete: En stegvis kvalitetssäkring för alla delar av institutionens verksamhet under hela 

planperioden i kombination med att uppföljning och utvärdering av verksamheten ytterligare 

systematiseras. Detta är motiverat av att akademisk verksamhet i allt högre grad än tidigare mäts och 

bedöms utifrån olika specifika indikatorer och prestationsgrader för utbildning, forskning, samverkan 

och administration/infrastruktur. Detta ska ses som en möjlighet för kvalitetsutveckling inom DSV.  

De övergripande målen och budskapen ovan ska genomsyra de konkreta målen som anges nedan för 

att mäta och förbättra utbildning, forskning och samverkan/samarbete. Detta kommer i görligaste mån 

att relateras till målvärden för universitetets verksamhetsindikatorer och fakultetens prestationstal.  

Utbildning  

DSV har som mål att grundutbildningen ska bibehålla sin ställning som landets mest attraktiva inom 

ämnet och vidare ska ha stor attraktionskraft även internationellt. Undervisningen ska ge en god grund 

både för fortsatta studier inom landet och vid lärosäten utomlands samt ge en stabil grund för ett 

framgångsrikt yrkesliv. Utbildningsutbudet ska kännetecknas av en lyhördhet för omvärldens krav och 

av att ge en god överblick av den snabba utvecklingen inom området. DSV avser att bli en attraktiv 

institution för olika utbytesprogram och gäststudenter. Följande mål gäller för DSV:s utbildning på 

grund- och avancerad nivå under planperioden:  

 DSV ska erbjuda ett brett utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå, levererat 

med en blandning av teknikstött-lärande och lärande via personliga möten i campusmiljö.  

 Utbildningen på alla nivåer ska kännetecknas och understödjas av moderna pedagogiska modeller 

för aktivt, kreativt och flexibelt lärande och virtuella undervisningsmiljöer.  

 Utbildningarna ska undergå en periodisk kvalitetssäkring och utvärdering för att säkerställa 

relevansen för arbetsmarknaden samt trender i forskningsvärlden. Kandidatprogrammen ska vara 

arbetsmarknadsinriktade och med hög anställningsbarhet. Masterprogrammen ska vara 

forskarförberedande. Kopplingen till näringslivet ska förstärkas och systematiseras. 

 DSV ska erbjuda distansutbildning baserad på en undersökning av vilka kurser och program som 

kan vara lämpliga för distansstudier och efterfrågade av studenter. Nya undervisningssätt ska 

utvecklas som är anpassade till DSV ämnet för att öka prestationsgrad för distanskurser.  

 En utökad samverkan ska ske med lärarutbildningen vid SU, andra institutioner, samt med 

samverkande utbildningsprogram inom Karolinska Institutet och konstnärliga högskolor. 

 DSV ska undersöka möjligheter att etablera uppdragsuttbildning i utvaldla kunskapsområden som 

är särskild efterfrågade av svenska företag och organisationer.  

 En medveten och kontinuerlig kompetensutveckling bör ske för olika personalkategorier där 

samtliga lärare ska ha en stark anknytning till pågående forskning inom området. Arbetet med att 

öka andelen disputerade lärare ska fortsätta. 

 Kvalitetssäkring av examensarbeten ska fortsättningsvis ske genom en tydlig arbetsordning, 

inkluderande krav på studenter och handledare där bibelhållen eller ökad genomströmning 

eftersträvas. Ökade inslag av vetenskaplig metodik på olika nivåer inom utbildningen ska garantera 

en förbättrad examensarbetskvalitet. 
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 Studenterna ska genom erhållen kunskap på institutionen samt genom internationella utbyten 

vidare utvecklas till tänkande och kritiska analytiker inom data- och systemvetenskap för att kunna 

utveckla professionens roll och samhällsdebatten i IKT-frågor. 

Forskning 

DSV har som mål att inom sina forskningsområden vara en nationellt ledande och internationellt 

framstående forskningsinstitution – med en god balans mellan antalet kvinnliga och manliga forskare. 

Följande mål gäller för DSV:s forskning och forskarutbildning: 

 Det vetenskapliga arbetet ska utvecklas till att ligga i den internationella forskningsfronten. 

Strategiska partnerskap ska fortsätta att byggas upp med internationellt framstående forskargrupper 

i världen för att DSV:s forskning snabbare ska nå toppkvalitet i sitt vetenskapliga arbete. 

 Säkerställa att forskningsklimatet är gott och kännetecknas av akademisk frihet, öppenhet och 

tvärvetenskaplig forskning samt samarbete mellan olika enheter och centra inom institutionen.  

 En större andel externa medel ska sökas inom EU:s nya ramprogram för forskning inom ”Horizon 

2020”, samt nationella forskningsprogram från t.ex. Vinnova, SSL och Vetenskapsrådet. 

 Forskningen vid DSV ska följa den publikationspolicy enligt den norska bibliometriska metoden 

som är ett krav från universitetet och fakulteten. Publikationspoängen ska vara minst 200 (211p i 

2015) vilket innebär 3-4 poäng årligen för seniorforskare. Publicering i tidskrifter ska ökas.  

 Forskarutbildningen ska hållas på nuvarande nivå med ca 25 fakultetsfinansierade och ca 50 

externfinansierade doktorander. Antal examina i utbildningen på forskarnivå behöver vara minst 15 

stycken per år. Avhandlingarna skall i ökad omfattning baseras på tidskriftsartiklar. 

 Doktoranderna ska uppmuntras att samarbeta med andra forskare och i större utsträckning ingå 

med sina projekt i nationella och internationella forskningsnätverk. 

 Det behövs flera kvinnliga vetenskapliga ledare som goda förebilder för handledning av 

doktorander. En satsning görs för befordringar av universitetslektorer till docent och professor samt 

om medel kan säkras också genom rekrytering av gästprofessorer. 

 Mentorskap och handledarutbildning ska stärkas. Meriteringen hos handledarstaben är väsentlig 

med tanke på en förväntad expansion av doktorandantagningar. Det avancerade lärande- och  

samarbetssystemet ska anpassas för ett effektivt handledarstöd vid avhandlingsskrivande.  

 En ökad grad av internationalisering eftersträvas i DSV:s verksamhet genom exempelvis 

rekrytering av ”post doc” forskare (2-3 per år), ”sabbatical” perioder för lärare och in-/ut- resande 

gästforskare med samverkande internationellt ledande universitet. 

Samverkan 

DSV har som mål att verksamheten inom utbildning och forskning ska synliggöras i allt större 

utsträckning. Vidare ska DSV samverka och samarbeta med det omgivande samhället i form av 

gemensamma aktiviteter med ömsesidig nytta för universitetet, näringsliv och samhälle samt ett större 

och fördjupat engagemang för utsatta grupper i olika delar av världen, specifikt utvecklingsländer. 

Följande mål gäller för DSV:s samverkansuppgift under planperioden: 

 DSV ska verka för att skapa en effektiv kontaktyta mellan näringsliv och studenter genom t.ex. 

mentorprogram, systemvetardagar, praktikplatser, gästföreläsningar, examensarbetsmöjligheter och 

alumnverksamhet. 

 Kontakterna med det omgivande samhället ska genomgående präglas av genuint god kvalitet med 

ömsesidig nytta i olika samverkansprojekt och för en högklassig populärvetenskaplig 

kommunikation med allmänheten. 

 DSV ska stimulera och stödja doktorander och studenter som önskar kommersialisera sina resultat i 

konkreta produkter och tjänster med hög attraktionskraft för individer, organisationer och samhället 

i stort. 

 DSV ska verka för ett reellt samhällsengagemang i sin utbildning och forskning om digital 

inkludering för utsatta grupper i såväl närområdet som för olika utvecklingsländer när det gäller 

demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning. 
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 Genom media-aktiviteter utvecklas värdefull information om DSV verksamhet till olika 

målgrupper som blivande och nuvarande studenter, organisationer, näringsliv och allmänhet. 

 DSV ska verka för att få in IKT som skolämne så tidigt som möjligt i skolans undervisning. DSV 

ska även erbjuda och marknadsföra IKT i lärandet för lärare och olika kursaktörer. DSV ska arbeta 

för att få in IKT som ett obligatorium på Stockholms universitets samtliga lärarutbildningar.  

 DSV ska aktivt samarbeta med näringslivet i gemensamma forsknings- eller utbildningsprojekt och 

utöka det nuvarande antalet av strategiska sammarbetspartner.    

C.  Resurser  

Ekonomi 

Huvudmålet under perioden är att återkomma i ekonomisk balans för DSV:s samlade verksamhet. 

Underskottet ska minskas genom att reducera kostnader och öka intäkter. DSV planerar att införa 

besparingar t.ex. för personalkostnaderna baserad på färre planerade tidsbegränsade anställningar. 

Möjligheter för ytterligare intäkter kommer att undersökas genom ökning av de externa 

forskningsbidragen och uppdragsutbildning.  

DSV:s verksamhet stöds av olika informationssystem för utbilnings- och forsknigsadministration och 

blandat lärande (t.ex. Daisy, iLearn, Scipro, Play) som ökar kvalitet och effektivitet av vår 

verksamhet. DSV:s informationssystem hjälper till att automatisera och förenkla arbetsprocesser. 

Personal 

Personalmässigt ska antalet tillsvidareanställda lärare/forskare öka medan antalet tidsbegränsade 

anställningar bör minskas. Antalet doktorander kommer att öka proportionellt med ökningen av 

externa forskningsmedel. Vid nyanställningar ska hänsyn tas till att skapa en jämnare könsfördelning. 

Lokaler 

Från hösten 2014 bedrivs DSV:s verksamhet i det nyuppförda NOD-huset i Kista. Huset återspeglar en 

framtida akademisk miljö som är en mötesplats för lärande, forskning, näringsliv och kultur med fokus 

på innovation och kreativitet inom IKT-området. Där har studenter och anställda tillgång till olika 

typer av lokaler - från större och mindre undervisningssalar, och labbrum till ett stor antal av mindre 

sammanträdes- och grupprum, alla utrustade med modern IKT-utrustning. 

D. Handlingsplan 

Handlingsplanen anger viktiga planerade aktiviteter som behöver genomföras under planperioden med 

tillgängliga resurser för att kunna nå målbilden i avsnitt B ovan. 

Centrala aktiviteter under kommande period är att i) utvärdera verksamheten ur kvalitets- och 

effektivitetssynvinkel, ii) öka antalet aktiviteter inom utvalda nyckelaspekter såsom 

uppdragsutbildning och ansökning om extern forskningsfinansiering, samt iii) effektivisera 

verksamhetsstrukturen. Ett konkret förankringsprogram – i ett öppet och förtroendefullt klimat – 

behöver genomföras under planperioden så att alla lärare och forskare tydliggör sina egna roller i 

organisationen och vad de kan bidra med för olika forskningsområden. I detta sammanhang är det 

centralt att prioritera medveten kompetensutveckling av anställd personal. Speciellt 

kompetensutvecklingsbehoven hos administrativ och teknisk personal ska så långt som möjligt 

tillgodoses för att de bättre ska kunna stödja undervisning och forskningsprojekt. Ett fortsatt aktivt 

arbete ska bedrivas för att studenter och anställda så långt det är möjligt ska involveras i 

beslutsprocesser på olika nivåer inom institutionen. 

Utbildning 
Ekonomi 

 I det nuvarande läget och för den kommande planeringsperioden finns det tillräckliga resurser för 

att genomföra planerad undervisning med hög kvalitet.  

 DSV har avancerat IKT-stöd för olika aspekter av undervisningen, både för administration och för 

campus- och distansundervisning som skapar kreativ och flexibel studiemiljö. IKT-stöd ska 

användas på ett systematiskt sätt och utvecklas och anpassas till nya pedagogiska utmaningar. 
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 För uppdragsutbildning ska analys och resurstilldelning för marknadsföring och paketering av 

kurser genomföras. 

 IKT-stöd, såsom metoder för datautvinning och beslutsfattande, ska användas för att samla in och 

analysera kursrelaterade data. Detta för att undersöka vilka kurser som är framgångsrika och vad 

som bör göras för att öka antalet ansökningar, eller för att lägga ner mindre eftersökta utbildningar.  

Personal 

 Kompetensutveckling av undervisande personal ska fortsätta. Dessutom ska utbildningens 

anknytning till pågående forskning inom respektive område förstärkas.  

 Arbetet med att minska andelen icke disputerade lärare ska fortsätta. 

 En styrgrupp för uppdragsutbildningsverksamhet ska inrättas under 2016.  

 En styrgrupp för utredning av kvaliteten hos alla utbildningsprogram ska i samverkan med 

programkoordinatorerna inrättas under 2016.  

Lokaler 

 DSV:s lokaler är moderna och välanpassade till undervisning på olika nivåer, stora och små kurser 

och även kurser som är inriktade på utveckling av tekniska förmågor.  

 DSV:s lokaler möjliggör utveckling av mediabaserat undervisningsmaterial såsom video-

inspelningar, simuleringar och filmer. 

Forskning 
Ekonomi 

 Våra strategiska mål är att generera externa medel för forskning och externfinansierad 

forskarutbildning samt att delta aktivt i forskningsnätverk. För att stödja sådan verksamhet behövs 

resurstilldelning till seniora forskare. Den nuvarande modellen som allokerar resebudget till seniora 

forskare stödjer arbetet med att skapa nya konstellationer inom forskningssamarbete och även 

deltagande i de redan existerande forskningssamarbetena. 

 DSV ska använda datautvinningsverktyg för att undersöka publikationers och forskningsprojekts 

genomslag.  

Personal 

 Forskare ska delta med utbyte av erfarenheter om utformning av ansökningar. Kurser och 

seminarier om trender i forskningsfinansiering ska anordas,  i samarbete med Forskningsservice.  

 En medveten satsning, t.ex. i form av ett mentorsprogram, ska göras för befordran av 

universitetslektorer till docent och professor samt för rekrytering av gästprofessorer. 

 DSV behöver fler kvinnliga forskningsledare. Därför ska strategiska rekryteringar ske 

internt/externt av kvinnliga vetenskapliga ledare. Det ska finnas utrymme för kvinnliga disputerade 

lärare att meritera sig och söka befordran till docent och professor. 

Lokaler 

 DSV:s lokaler möjliggör till stor del validering av forskningsresultat genom tillämpning och den 

satstning ska fortsättas även under den kommande planeringsperioden. 

Samverkan  
Ekonomi 

 Inga stora finansieringsinsatser behövs för att uppnå målen i denna kategori. DSV har gott om 

resurser för att organisera seminarier, presentationer och andra typer av evenemang inriktade mot 

att informera samhället eller skapa samarbete med näringslivet. 

 DSV ska förbättra spridningen av information via sin webbplats, inklusive forskningsresultat och 

nyheter, samt genom webbplatsen delta i diskussion kring samhällsaktuella frågor. 

Personal 

 Informationsansvariga ska driva samarbete med media och stödja forskare med rekommendationer 

om lämpliga kanaler för informationsspridning.  

 Alla forskare ska uppmuntras att ta mer aktiv roll i samhällsdebatten. De som är mer erfarna ska 

delta med sina erfarenheter. 

Lokaler 

 DSV:s lokaler är strategisk placerade i Stockholms- och Kistaområdena, där många potentiella 

intressenter och samarbetspartner befinner sig. DSV:s lokaler är väl anpassade för att organisera 

både stora och små evenemang. 


