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Programrapport för SIK 2014 

1. Inledning 

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation, 60 hp 

Denna programrapport är en utvärdering av den tredje programomgången av   

Magisterutbildningen i strategisk information och kommunikation (SIK) 2014.  

Programmet leddes under året av en programgrupp bestående av SIK:s två 

programansvariga och samtliga kursansvariga.  Programgruppsmöten hölls ca tre gånger 

per termin. Maria Lindh och Birgitta Wallin var programansvariga t.o.m. årsskiftet 

2014/2015 då Charlotte von Essen efterträdde Birgitta Wallin. Underlag för 

programrapporten har utgjorts av studenternas programutvärdering, synpunkter från 

kontaktorganisationer samt synpunkter från kursansvariga. I programrapporten 

reflekteras också kring de förändringar som gjorts med anledning av de 

utvecklingsområden som identifierades vid sammanställandet av 2013 års 

programrapport. 

 

 

2. Identifierade utvecklingsområden i 2013 års programrapport 

I samband med högskolans lokala självvärdering rekommenderade auditgruppen att 

programansvariga förde diskussioner kring möjligheten att öka inslaget av vetenskaplig 

metod och att så snabbt som möjligt hittade en lösning. En handlingsplan upprättades 

och det beslöts att en ny metodkurs, Forskningsmetoder i informationsvetenskap, skulle 

läggas till programmet. En annan viktig synpunkt som diskuterades i 2013 års 

programrapport var progressionen inom huvudområdet BoI. Antagningskraven för att 

komma in på utbildningen är en fil.kand och ett års arbetslivserfarenhet. Det krävs 

därmed inga ämnesrelaterade kunskaper och för många studenter är det dessutom länge 

sedan kandidatexamen avslutades. Studenterna har därför ofta helt saknat förkunskaper 

i ämnet BoI och under året arbetade programgruppen med frågan hur programmets fokus 

och progression skulle kunna tydliggöras. 

Som en åtgärd för att få ett tydligare fokus föreslogs att utbildningen får ett nytt 

huvudområde och inriktas mot det delområde inom BoI som går under benämningen 

Information Management.  Beredning av ärendet samt ansökningsprocess pågick under 

våren 2015 och det nya huvudområdet kommer att gälla nästa gång programmet ges. 
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En annan reflektion i 2013 års programrapport hade med progressionen inom området 

hållbar utveckling att göra. Området hållbar utveckling har kontinuerligt utvecklats i 

programmets kurser och har varit särskilt framgångsrikt i kursen Informationsprodukter 

som har blivit HU-certifierad. HU-certifiering innebär en kvalitetsmarkering som 

säkerställer att kursen uppfyller vissa kriterier kring integrering av hållbarhet i kursplan 

och undervisning. HU-arbetet har fortsatt i programmets samtliga kurser. 

 

3. Studenternas programutvärdering 

Studenternas programutvärdering bestod av en enkät med 14 frågor som i huvudsak 

berörde måluppfyllelse, undervisnings- och examinationsformer, kommunikation 

med lärare, professionsrelevans, forskningsanknytning och studiesituation. 

Frågorna 1-12 bestod av frågor med förvalda svarsalternativ men det var också möjligt 

att lämna en kommentar. Frågorna 13 och 14 var frisvarsfrågor utan valbara 

svarsalternativ. Vid programmets start fanns 40 studieplatser. 9 studenter besvarade 

enkäten. 

 

3.1. Måluppfyllelse 

 

3.1.1. Programmets allmänna mål enligt högskolelagen 

Programmets allmänna mål enligt högskolelagen är att: 

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 

förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för 

utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt 

integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer, och utveckla studenternas förutsättningar för 

yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och 

utvecklingsarbete. Lag (2006:173). 

I programutvärderingen fick studenterna bl.a. svara på frågan i vilken utsträckning de 

anser att kurserna har bidragit till att högskolelagens mål för utbildning på avancerad nivå 

kan uppfyllas. 4 studenter svarade ”i stor utsträckning”, 2 studenter ”i mycket stor 
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utsträckning” och lika många ”i måttlig utsträckning”. 1 student svarade ”i liten 

utsträckning”. 

Frågan kommenterades av en student så här: ” Mixen av teori och praktiska övningar 

gjorde att jag upplever att samtliga dessa mål uppfylldes”. 

 

3.1.2. Programmets mål enligt utbildningsplanen 

Utöver de i Högskolelagen och i Högskoleförordningen givna målen för högre utbildning 

ska studenten efter utbildningen uppvisa sådana kunskaper och färdigheter som krävs för 

att självständigt kunna värdera lämpliga strategier för effektiv hantering av, såväl intern 

som extern, information i relation till uppgifter och mål i organisationer.  

  

Studenten ska efter avslutad utbildning kunna: 

Kunskap och förståelse 

- identifiera sambandet mellan information och kommunikation samt diskutera olika 

strategier för planering och hantering av information och kommunikation i relation till 

organisationers uppgifter och mål 

- identifiera och problematisera begrepp, teorier och modeller inom biblioteks- och 

informationsvetenskap 

 

Färdighet och förmåga 

- Omvandla informations- och kommunikationsteoretiska resonemang till handling 

- Kunna tillämpa och kritiskt diskutera vetenskapliga metoder 

- Planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- kunna argumentera för och bedöma konsekvenser när det gäller strategisk användning 

av olika verktyg för informationshantering, och kommunikation i olika typer av 

organisationer 



6 
 

- föra kvalificerade resonemang kring vad som kan utgöra relevant information i olika 

kontexter i förhållande till begreppen informationssökning, informationsbehov, 

informationskompetens och informationsöverflöd samt omvärldsorientering 

 

I programrapporten ställdes frågan i vilken utsträckning studenterna anser att kurserna 

hade bidragit till att dessa mål kunde uppnås. 4 studenter svarade ”i mycket stor 

utsträckning”, 3 studenter ”i stor utsträckning”, 1 student ”i måttlig utsträckning” och 1 

student ”i liten utsträckning”. 

Frågan kommenterades bl.a. så här: ”Kurserna som har varit relevanta har varit 

toppen” och ”Mixen av teori och praktiska övningar gjorde att jag upplever att samtliga 

dessa mål uppfylldes”. 

 

3.2. Undervisnings- och examinationsformer 

 

Programmets kurser 

Programmet bestod under läsåret av sex ämneskurser på vardera 7,5 hp och en 

avslutande uppsatskurs på 15 hp.  

Kurserna gavs i följande ordning: 

Termin 1 
 
Innehållsstrategier, 7,5 hp 
lästes parallellt med 
Informationsprodukter, 7,5 hp 
 
Omvärldsanalys och informationssökning, 7,5 hp 
lästes parallellt med 
Forskningsmetoder i informationsvetenskap, 7,5 hp 
 

Termin 2 
 
Strategisk kommunikation, 7,5 hp 
lästes parallellt med 
Knowledge management, 7,5 hp 
 
Magisteruppsats, 15 hp 
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Progressionen mellan kurserna 

De fyra kurser som gavs under termin 1 byggdes på med två kurser under termin 2 och 

det avslutande examensarbetet byggde på samtliga kurser i programmet. Det avsedda 

mervärdet av att läsa två kurser parallellt infriades inte som vi hade hoppats. Många 

studenter upplevde det istället som stressigt att läsa två kurser samtidigt. Det visade sig 

också att studenterna ibland kände att de behövde prioritera den ena kursen framför den 

andra, vid exempelvis en större examinationsuppgift.  

I programutvärderingen kommenterades kursupplägget bl.a. så här: ”Jag tror att det 

är klokt att ha kurserna efter varandra istället för parallellt, arbetsbelastningen har blivit 

rätt mastig vid kursslut det här läsåret.” och ”Somliga av de parallella kurserna gick in och 

ur varandra vilket gjorde det svårt att hålla isär examinationer mm.” 

 

Generellt upplevdes undervisningsformerna vara till hjälp för det egna lärandet ”i mycket 

stor utsträckning” (3 studenter) eller ”i stor utsträckning” (5 studenter). 1 student svarade 

”i liten utsträckning”. 

Kommentarer i urval: Undervisningsformerna som sådana har varit bra. Tyvärr tappar 

man interaktionen med andra studenter under föreläsningarna. 

På frågan i vilken utsträckning studenterna ansåg att examinationernas innehåll och form 

var relevanta för lärandet svarade 2 studenter ”i mycket stor utsträckning”, 4 studenter ”i 

stor utsträckning”, 2 studenter ”i måttlig utsträckning” och 1 student ”i liten utsträckning”. 

Kommentarer i urval: ”tack för att ni har skonat oss från grupparbeten, det hade varit 

jättesvårt att fixa.” och ”Överlag bra - jag tycker dock att det är synd att somliga kursers 

betyg var helt avgörande av en enskild examination.” 

En av frågorna gällde vilka examinationsformer som studenterna tyckte var mest lämplig 

vid distansstudier. Flera val var möjliga. 9 studenter valde svarsalternativet ”enskild 

skriftlig uppgift”, 7 studenter valde ”webbseminarium”, 6 studenter valde ”skriftlig 

tentamen” och 1 student valde ”muntlig tentamen”. Ingen av studenterna valde 

svarsalternativet ”grupparbete”.  
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3.3. Kommunikation med lärare 

På frågan i vilken utsträckning studenterna ansåg att kommunikationen med lärare och 

programansvariga kring utbildningen hade varit tillfredsställande svarade 4 studenter ”i 

mycket stor utsträckning”, 4 studenter ”i stor utsträckning” och 1 student ”i måttlig 

utsträckning”. 

Kommentarer i urval: ”Alla har varit väldigt hjälpsamma och tillgängliga!” och ”Och 

andra halvåret när vi börjad läsa saker som var relevant för min utbildning och som jag 

förstod, klarade jag det galant.”  

På frågan i vilken utsträckning studenterna ansåg att lärare och andra föreläsare hade 

varit till hjälp för lärandet svarade 3 studenter ”i mycket stor utsträckning”, 5 studenter ”i 

stor utsträckning” och 1 student svarade ”i måttlig utsträckning”. 

Kommentarer i urval: ”Bra föreläsare och lärare!” och ”Stor eloge till lärarna i andra 

delen av kursen.” 

 

3.4. Professionsrelevans 

På frågan i vilken utsträckning studenterna ansåg att kurserna hade knutit an till det 

professionella fältet, m.a.o. i vilken utsträckning studenterna trodde att de hade utvecklat 

kunskaper och färdigheter som är användbara i nuvarande/kommande yrkesverksamhet 

svarade 4 studenter ”i mycket stor utsträckning”, 3 studenter ”i stor utsträckning”, 1 

student ”i måttlig utsträckning” och 1 student ”i liten utsträckning”. 

En student kommenterade så här: ”Väldigt bra med praktisk anknytning i form av 

kontaktorganisation.” 

 

3.5. Forskningsanknytning 

En av frågorna gällde i vilken utsträckning studenterna ansåg att programmet gav 

tillräcklig kunskap om forskning som berör strategisk information och kommunikation. 4 

studenter svarade ”i mycket stor utsträckning”, 3 studenter svarade ”i stor utsträckning” 

och 2 studenter svarade ”i måttlig utsträckning”. 

En student kommenterade så här: ”Jag hade gärna lärt mig mer men det är ett för kort 

program för djupgående kunskap men jag har fått en väldigt bra översikt!” 
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På frågan i vilken utsträckning studenten tyckte sig ha haft användning av metod-

undervisningen i programmet svarade 5 studenter”i stor utsträckning” och 4 studenter 

svarade ”i måttlig utsträckning”. 

En student kommenterade så här: ”Hade velat ha större fokus på kvantitativ metod”. 

 

3.6. Studiesituation 

På frågan hur mycket tid studenterna i genomsnitt hade ägnat åt sina studier uppgav 2 

studenter ”mer än 40 timmar per vecka”, 3 studenter ”31-40 timmar per vecka” och 4 

studenter uppgav att de hade lagt ner ”21-30 timmar per vecka” på studierna. 

Arbetsbördan upplevdes av 5 av studenterna ha varit jämnt fördelad över året. 4 

studenter tyckte inte att arbetsbördan hade varit jämnt fördelad. 

Kommentarer i urval: ”Uppsatskursen var på tok för kort. Det kändes närmast omöjligt 

att presentera ett bra arbete på den nivån med så kort om tid.”, ” Examensarbetet har 

tagit mer tid än övriga kurser. I annat fall har det varit jämt.” och ”Det tycker jag, sen 

handlar det mycket om hur man själv planerar. Däremot har det varit tufft att läsa kurser 

parallellt. Jag tror att jag hade upplevt mindre stressande om vi hade haft en kurs i taget.” 

Studiesituationen i stort behandlades i en frisvarsfråga där studenterna bl.a. ombads att 

beskriva sin studiesituation under utbildningen.  

Kommentarer i urval: ”Under ht jobbade jag 60% parallellt med studierna. Det gick bra 

men var ganska stressigt.”, ”Arbetat 100% ovanpå studier... Rekommenderas inte!!!” och 

”Jag har varit tjänstledig under utbildningen (…) tjänstledigheten gav mig möjlighet att 

fördjupa mig mer än utbildningen krävde inom områden som jag tyckte var extra 

intressanta eller som var nya för mig.” 

 

 

4. Genomströmning efter uppsatskursen 

Inför examensarbetet/uppsatsen, som är den sista kursen på programmet, registrerade 

sig 25 studenter av vilka 11 studenter var aktiva. Vid kursens slut i maj 2015 lämnade 15 
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studenter in en uppsats vilket har sin förklaring i att 2 studenter från tidigare år också 

lämnade in en uppsats. 

 

5. Kvalitetsarbete och utvärderingar 

I en omfattande utvärdering som inkluderat självvärderingar och i de flesta fall 

högskoleövergripande audits granskades under 2013 sammanlagt 21 utbildningar på 

grund- och avancerad nivå vid Högskolan i Borås av Forsknings- och 

utbildningsnämnden samt nämnden för Konstnärlig Utbildning och Forskning. 

Auditgrupper bestående av representanter från alla deltagande institutioner och 

högskolans olika personalkategorier, samt en studentrepresentant, har i heldagsmöten 

med utbildningsansvariga och studenter diskuterat styrkor och svagheter i utbildningarna. 

Deras sammanfattande bedömning tillsammans med en analys av självvärderingarna har 

legat till grund för nämndens beslut om kvaliteten på och ett utvecklingsarbete i 

alla granskade utbildningar (http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-

hogskola/Kvalitetsarbete/Systematiskt-kvalitetsarbete/).   

Baserat på resultaten i ovanstående utvärderingar har programansvariga sammanställt 

en handlingsplan för SIK i vilken mål har satts upp för att utveckla programmet mot en 

högre kvalitet. 

Vidare har samtliga kurser utvärderats och sammanställts i kursrapporter som 

tillgängliggjorts för studenterna.  

I flera av kursutvärderingarna framkom det att det hade varit stressigt att läsa två kurser 

samtidigt. Även om enstaka kommentarer uttryckte att det hade varit bra eftersom man 

kunde se kopplingar mellan de parallella kurserna så upplevdes det ändå till största delen 

vara till men för studierna att läsa två kurser i taget. Även i programutvärderingen 

påpekades det upprepade gånger att det vore bättre om kurserna lästes efter varandra 

istället för parallellt. 

 

6. Kontaktorganisationernas synpunkter 

Ett av kraven för att få gå Magisterutbildningen i strategisk information och 

kommunikation (SIK) är att studenten på egen hand ordnar en kontaktorganisation där en 

eller flera examinationsuppgifter i varje kurs utförs. Samarbetet mellan student och 
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kontaktorganisation ska vara till gagn för båda parter och därför är det av stort intresse 

för oss att ta reda på hur kontaktorganisationerna upplever samarbetet. För att ta reda på 

detta skickade vi en enkät till studenternas kontaktpersoner i respektive 

kontaktorganisationen. 8 kontaktpersoner valde att besvara enkäten vilket givit oss 

värdefull information om hur kontaktorganisationerna upplevde sin roll och sitt åtagande. I 

enkäten fanns både frågor av ”ja eller nej”-karaktär och frisvarsfrågor. Frågorna berörde i 

huvudsak samarbetet, examinationsuppgifternas relevans, tidsåtgång, möjligheter, 

utmaningar samt kritiska frågor i kontaktorganisationen. 

 

 

6.1. Kontaktorganisationernas enkätsvar 

 

6.1.1. Samarbete organisation och student 

På frågan hur kontaktpersonerna tyckte att samarbetet hade fungerat svarade 4 ”bra” och 

4 ”mycket bra”. Inga ytterligare kommentarer lämnades. 

 

6.1.2. Examinationsuppgifternas relevans för kontaktorganisationerna 

På frågan vilken relevans för organisationens verksamhet examinationsuppgifterna hade 

haft svarade 2 personer ”hög relevans” och 6 personer ”relevans”. Inga ytterligare 

kommentarer lämnades. 

 

6.1.3. Möjligheten att hjälpa studenten 

På frågan hur kontaktorganisationen bedömde att den hade kunnat hjälpa studenten att 

få inblick i organisationen och tillgängliggöra efterfrågad information svarade 3 personer 

”mycket bra” och 5 personer ”bra”. Inga ytterligare kommentarer lämnades. 

 

6.1.4. Tidsåtgång 

7 av kontaktpersonerna uppskattade att de i genomsnitt hade lagt ner mindre än en 

timme i veckan på kontakten med studenten. 1 kontaktperson uppskattade tidsåtgången 

till mellan 1-2 timmar per vecka. Inga ytterligare kommentarer lämnades. 

 

6.1.5. Möjligheter för kontaktorganisationen 

På frågan vilka möjligheter kontaktpersonen tyckte det hade inneburit att vara 

kontaktorganisation lämnade 5 personer följande synpunkter: 

 

 Möjlighet att få nya idéer kring vår kommunikation och informationshantering. 
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 Få nya intryck och reflektioner. Alltid lika viktigt! 

 Som alltid är det intressant att få in studenters ögon på det vi gör, själva blir vi lätt 

hemmablinda och har dessutom inte alltid tid att göra fördjupningar i enskilda frågor. 

Därför har det varit bra för oss. 

 Vi hade stor nytta av det material som studenten skrev fram under kursen. 

 Det har gett inblick i vad man läser i dessa ämnen på högskolan, och gett lite inspel till 

oss att reflektera över och ev. utveckla vissa saker. 

 

6.1.6. Utmaningar för kontaktorganisationen 

Så här svarade 5 kontaktpersoner på frågan om vilka utmaningar det innebar att vara 

kontaktorganisation: 

 Tidsåtgången är alltid en utmaning. 

 Har egentligen inte varit några problem, men kan bero på att studenten har lång 

arbetslivserfarenhet från offentlig sektor. 

 [Arbetsplatsens namn] är som sagt en stor organisation och det krävs att den som är 

kontaktperson har bred kunskap och brett kontaktnät för att hitta de rätta uppgifterna – 

som ju dessutom ska stämma med vad studenten har för krav på sig från utbildningen. 

 Det var enbart positivt! 

 Ibland har det varit lite kort varsel för att hitta rätt personer, som kunde vara behjälpliga i 

olika frågor. 

 

6.1.7. De mest kritiska frågorna i organisationen 

I samband med att programmet utvecklades 2011 vände vi oss till arbetslivet med frågan 

vilka som var de mest kritiska frågorna i organisationers informationshantering. De 

områden som då ansågs mest kritiska var informationsöverflöd, omvärldsanalys och 

intern kommunikation. På frågan vilka frågor som kontaktorganisationerna ser som mest 

kritiska idag fick vi följande svar: 

 Det är nog fortfarande omvärldsanalys och internkommunikation. Men en kritisk faktor 

som växer är svårigheten att analysera/följa upp det man gör och koppla detta till retorik, 

anslag, målgrupp. 

 Informationsöverflöd, omvärldsanalys, intern kommunikation är fortfarande aktuella 

områden. 

 Jag tycker att de uppräknade områdena fortfarande har relevans. Det som ökat i 

omfattning sedan 2011 är användningen av sociala medier, där jag tror att många 

fortfarande famlar kring vad som ger bäst effekt och hur man kan jobba effektivt. Just nu 

jobbar jag med en förstudie för att förbereda införandet av ett nytt intranät i 
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[arbetsplatsens namn], ett mer personaliserat och tjänstebetonat som upplevs mer som 

ett riktigt arbetsverktyg – detta är också en trend som kommer och där det är intressant 

att titta på sådant som betydelsen för internkommunikationen i allmänhet, men också 

effekterna på kunskapsspridning och engagemang i arbetet. 

 

 

6.2. Sammanfattning av kontaktorganisationernas synpunkter 

 

Sammanfattningsvis fungerade samarbetet mellan studenterna och 

kontaktorganisationer bra. Examinationsuppgifterna hade en förhållandevis hög relevans 

för kontaktorganisationerna och tidsåtgången, med något undantag, var som regel 

mindre än en timme i veckan. Vidare upplevde kontaktpersonerna att samarbetet hade 

varit intressant och till nytta för den egna organisationen. Avslutningsvis såg vi att 

utbildningens innehåll fortfarande ansågs som mycket relevant för organisationerna samt 

att kunskap om sociala medier och analysverktyg är något som mer och mer efterfrågas.   

 

 

7. Vidareutveckling av programmet 

 

7.1. Identifierade problem och förslag till lösningar  

 

Vi vet att studenterna ibland arbetar heltid vid sidan av studierna och att detta i vissa fall 

har varit orsak till att studierna inte har hunnits med. Vi anser därför att det är av stor vikt 

att studenterna på ett tidigt stadium görs medvetna om att studierna kräver en insats 

motsvarande ett heltidsarbete. I såväl kursutvärderingarna som programutvärderingen 

har det också framkommit att uteblivna studieresultat ibland berodde på att kurserna 

lästes två och två parallellt på halvfart. Ibland tog en examinationsuppgift i den ena 

kursen så mycket tid att studenten inte hann med den andra kursen.  Under läsåret 

fördes därför diskussioner kring möjligheten att ge de enskilda kurserna på helfart istället. 

 

Vid utvecklandet av programmet har hänsyn tagits till de synpunkter som har lämnats av 

studenter och kontaktorganisationer. Den mest genomgripande åtgärden som har 

planerats för magisterprogrammet är skiftet av huvudområde från Biblioteks och 

informationsvetenskap (BoI) till Information Management (IM). Det nya huvudområdet 

kommer att vara gällande nästa gång programmet ges. 
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