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Sammanfattning 

En systemutvecklare stöter på mängder av olika etiska dilemman i sitt arbete. Med tanke på 

utvecklarens expertis jämfört med användarna av ett system utvecklat av systemutvecklaren, 

finns det ett stort ansvar att utveckla med ett etiskt tänkande. Men hur förhåller en utvecklare 

sig till dessa etiska beslut utan att förstå vad etik innebär? För att anamma ett etiskt tankesätt 

är det viktigt att etik presenteras för en studerande systemutvecklare på ett effektivt sätt. 

Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt frågor om etik bör lyftas fram i 

utbildningen av systemvetare/systemutvecklare. För att göra detta har vi samlat in data 

genom dels en litteraturstudie, dels en dokumentstudie av kursplaner och dels intervjuer med 

ansvariga på svenska universitet. Tidigare forskning menar att etik inom systemutveckling är 

ett svårdefinierat ämnesområde och att etik bör presenteras för studenter på ett tydligt sätt, 

och helst ihop med kurser som handlar om just systemutveckling. Dokumentstudien och 

intervjuerna visade att etik till viss del är implementerat på alla universitet, även om antalet 

kurser som tar upp etik är varierande. I utbildningar idag är etik övergripande en explicit del 

av vetenskapliga kurser, men implicit i resterande kurser (med några undantag). Studien visar 

att det finns tre punkter som man bör tänka på när man implementerar etik i utbildningen. 

Man bör dels tänka på att det är lättare att anamma ett etiskt tankesätt om det sker tidigt, dels 

att etik bör diskuteras explicit i kontexten systemutveckling och dels att etik bör vara 

återkommande genom hela utbildningen. 

 

Sökord: etik, systemvetenskap, systemutveckling, etisk kod, etikkod, code of ethics, 

informationssystem, informatik  
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Begreppslista 

Systemutvecklare 

Med systemutvecklare menar vi personer som arbetar med utvecklingen samt underhåll av 

informationssystem och annan mjukvara. En systemutvecklares utgångspunkt är inte alltid 

bara tekniken i sig, utan även slutanvändarna, dvs. människorna som använder eller påverkas 

av tekniken. 

 

Systemutvecklarutbildning 

Med systemutvecklarutbildning syftar vi på den utbildning som studenten läser vid ett 

kandidatprogram inom systemutveckling eller motsvarande utbildning som resulterar i 

liknande arbetssysslor. I en systemvetenskaplig utbildning lär studenterna sig IT, men också 

om verksamhetsprocesser och människor.  

 

Informationssystem 

IS eller informationssystem, handlar om utvecklingen och användningen av ett system med 

spridning av information som ändamål. Användningen sker av individer, grupper, 

organisationer och samhället, där de flesta informationssystem involverar användningen av 

datorer (Oates 2012).  

 

Informatik 

Informatik innebär akademiska studier av samling, organisering, lagring och användning av 

elektronisk information (Cambridge Dictionary, u.å.). I studiens kontext används detta 

begrepp för att indikera ämnet för kurser inom systemvetenskapliga- samt 

systemutvecklingsprogram. 

 

Etik 

Etik är något som delas i tre olika områden: metaetik, normativ etik och tillämpad etik 

(Fieser, u.å.). Etiken som presenteras i den här studien handlar i största del om normativ och 

tillämpad etik. Normativ etik tar upp praktiska uppgifter, vilket är att upprätta morala 

standarder som reglerar rätt och fel uppförande. Ex. handlar det om konsekvenserna av vårt 

beteende mot andra. Tillämpad etik involverar att utforska specifika kontroversiella problem 

(Fieser, u.å.). I studiens kontext kan det ex. vara hur man ska hantera personuppgifter eller 

andra etiska problem där lagarna inte hänger med den tekniska utvecklingen. 
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1. Inledning 

Etik är ett svårt begrepp som kan tolkas olika beroende på situation och område. Därför 

behöver begreppet förklaras i kontexten systemutveckling. I den här delen presenteras först 

vår infallsvinkel till studien. Vidare presenteras ett scenario med ett etiskt problem för en 

systemutvecklare. Sedan förklaras vad som menas med etik som kunskapsområde och etik 

inom systemutveckling. Slutligen presenteras syfte och frågeställning.  

 

Under vår egen utbildning upplevde vi inte att etik var något som var implementerat i 

kurserna. Vi blev extra uppmärksamma om detta i och med den förstudie vi gjorde inom 

ämnet, där vi identifierade en kunskapslucka kring etik i utbildningen av systemutvecklare. I 

vår egna utbildning fanns det endast ett kursmoment i kopplat till etik. Det var ett moment 

som var att läsa igenom ett dokument kallat “Self Assessment”. Dokumentet är en etisk 

självutvärdering som har syftet att få läsaren att fundera över etiska dilemman. Dokumentet 

innehöll olika scenarion som en systemutvecklare kan behöva fundera över och förhålla sig 

till (Weiss, 1990). “Self Assessment”, som förvisso hade ett intressant innehåll, kändes inte 

tillräckligt. Det kändes inte som att vi fick ut något av det. Efter förstudien började vi inse att 

etik har en större plats i systemutveckling än väntat, exempelvis att människor som arbetar 

med systemutveckling har ett etiskt ansvar som sträcker sig utanför lagen eller regelverk, då 

lagar ofta inte alltid hänger med i utvecklingen av ny teknologi (Loui & Miller, 2008). När vi 

hade insett att etik är något som kan spela en stor roll för en yrkesverksam systemutvecklare 

tyckte vi att detta var ett intressant område för att fördjupa oss i. I och med kunskapsluckan 

som identifierats, tillsammans med vårt intresse av etik i koppling till systemutveckling, ihop 

med vår egna upplevda brist på etik i utbildningen blev valet att göra den här studien. 

 

1.1 Scenario 

En butikskedja har expanderat och har nu flera butiker utspritt över landet. Tidigare fanns det 

bara en butik, och därmed var deras lager litet och var fysiskt placerat i butiken. Förut 

användes ett enkelt lagersystem. I dagsläget finns det ett huvudlager som skickar ut varor till 

butikernas lokala lager. Därför behövs ett nytt lagersystem. Deras gamla system kan bara 

hålla koll på lagerstatusen i deras egna butik, men inte i huvudlagret eller i de andra 

butikernas lager. Det nya systemet skall kunna användas av alla butiker, och i systemet skall 

man kunna se lagerstatusen för alla varor i alla butiker.  

 

En systemutvecklare tar på sig jobbet att utveckla det nya systemet. Utvecklaren går igenom 

kravspecifikationen för systemet och märker att inget krav på hastigheten vid sökningar är 

definierat. Personen utvecklar systemet helt efter kraven som finns med, men kodar medvetet 

in en fördröjning på tio sekunder för varje sökning som görs i systemet. Ägaren av 

butikskedjan tar systemet i bruk, och de flesta anställda tycker att systemet är segt och tar för 

lång tid på sig. Efter ett par veckor kontaktar systemutvecklaren butiken och meddelar att en 

snabbare version av programmet är tillgängligt för en extra kostnad. Allt som utvecklaren 
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behöver göra är att ta bort ett par rader kod som medvetet gjorde programmet segt, något som 

den otekniska beställaren inte har någon kunskap om.  

 

Ur ett juridiskt perspektiv har systemutvecklaren inte gjort något fel. Utvecklaren uppfyllde 

alla av beställarens önskningar och krav. Ser man däremot situationen ur ett etiskt perspektiv 

är det en oacceptabel handling.  

 

Är det här en handling som hör hemma i yrket systemutvecklare? Om inte, kan den här 

sortens handlingar minskas eller motverkas helt? Hur kan man utbilda de som är verksamma 

inom yrket att reflektera kring sådana situationer? 

 

1.2 Bakgrund 

Det skrivs mycket om hur snabbt utvecklingen inom IT går framåt och om hur snabbt nya 

tekniker utvecklas, och ibland hänger inte lagarna med den tekniska utvecklingen (Loui & 

Miller, 2008). Trots detta är det inte alla som stannar upp och tänker på etiska dilemman som 

kan uppkomma under denna utveckling.  

 

Studien har som mål att visa hur etik bör lyftas fram i utbildningen av systemutvecklare. Vi 

måste ta reda på hur viktigt etik överhuvudtaget är inom branschen systemutveckling. Desto 

viktigare etik är inom branschen, ju viktigare är etik i utbildningen av systemutvecklare. För 

att kunna förklara detta måste vi först definiera vad etik egentligen innebär, både som 

kunskapsområde men även inom området som rör systemutveckling. 

 

1.2.1 Vad är etik? 

Etik är som vetenskap indelat i tre olika områden (Fieser, u.å.): 

 

Metaetik, som utforskar var våra etiska principer kommer ifrån och vad de betyder. Är det 

bara sociala uppfinningar? Involverar det mer uttrycket av våra individuella känslor? 

Metaetiska svar till dessa frågor fokuserar på problemen med universella sanningar, rollen av 

skälet till etiska bedömningar etc. (Fieser, u.å.) 

 

Normativ etik, som tar upp mer praktiska uppgifter, vilket är att upprätta morala standarder 

som reglerar rätt och fel uppförande. Vilket involverar vilka plikter vi borde följa, 

konsekvenserna av vårt beteende mot andra och goda vanor. (Fieser, u.å.) 

 

Tillämpad etik, som involverar att utforska specifika kontroversiella problem. Som 

exempelvis aborter, djurs rättigheter, dödsstraff och kärnvapenkrig. (Fieser, u.å.) 
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1.2.2 Etik inom systemutveckling 

Etik inom systemutveckling har inte varit en stor del av huvudområdet. Många etiska 

dilemman inom systemutveckling eller IT är gamla etiska problem som uppenbarar sig i ett 

nytt perspektiv (Thomas & Ahyick, 2010). Ett etiskt tänkande är viktigt för en 

systemutvecklare då utvecklaren inte bara kan ha klienten eller kundens kravspecifikation i 

åtanke. Utvecklaren måste även tänka på hur systemet kan tänkas påverka livskvaliteten hos 

användaren (Baase, 2008). För att kunna utföra en ansvarig forskning och utveckling inom 

systemutveckling bör man ha etik som samtalsområde, dvs. att etik diskuteras i samband med 

ämnet systemutveckling (Stahl, Eden, Jirotka, & Coeckelbergh, 2014).  

 

Man kan se systemutvecklare som specialister och oärlighet, slarvighet eller inkompetens hos 

specialister kan orsaka stora skador. Olycksoffren för sådana fel är ofta inte själva 

specialister, utan är kunder som själva inte har någon kontroll över val av produkt eller 

möjlighet att göra ett kunskapsgrundat beslut om kvalitet eller säkerhet. Därför har 

systemutvecklare och andra specialister ett särskilt ansvar, inte bara för sina direkta kunder, 

utan för den generella allmänheten (Baase, 2008). 

 

En person som arbetar som systemutvecklare har ett etiskt ansvar som sträcker sig utanför 

lagen, då lagar och regler inte alltid kan hänga med utvecklingen av ny teknologi (Loui & 

Miller, 2008) 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Efter en mindre förstudie kring ämnet etik i relation till systemutveckling blev vi intresserade 

av att närmare granska hur etik faktiskt bör läras ut i samband med utbildningen av 

systemutvecklare. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt frågor om etik bör lyftas fram i 

utbildningen av systemutvecklare. För att kunna förklara detta utför vi en litteratur-, 

dokument- och intervjustudie. Detta gör vi för att ta reda på definitionen av etik som 

kunskapsområde och även för att ta reda på vilken betydelse som etik har inom 

systemutveckling. Litteraturstudien förväntas även besvara vad tidigare forskning menar är 

rätt väg att gå gällande etik i utbildningen av systemutvecklare. Det är även intressant att 

undersöka hur utbildningen av systemutvecklare ser ut idag. Detta ska vi försöka ta reda på 

genom en dokumentstudie av kursplaner, samt genom att utföra intervjuer med ansvariga för 

programmen på de universitet som har ett program för systemutveckling eller 

systemvetenskap. Vi jämför datan från de tre olika datainsamlingarna för att kunna besvara 

om det finns ett behov av en bättre etikutbildning i dagsläget. 

 

Vår huvudfråga är: 

● På vilket sätt bör frågor om etik lyftas fram i utbildningen av systemutvecklare? 

 

Underfrågor: 
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● Hur viktigt är det med ett etiskt tänkande inom systemutveckling? 

● Hur är etik implementerat i utbildningen av systemutvecklare i Sverige idag? 

● Finns det ett behov för en förbättring av utbildning kring etik inom systemutveckling? 

 

Med huvudfrågan – På vilket sätt bör frågor om etik lyftas fram i utbildningen av 

systemutvecklare? – vill vi besvara hur frågor om etik kan bli tydligare under utbildningens 

gång. Dvs. på vilket sätt etiken kan lyftas fram i den befintliga utbildningen så att studenterna 

förstår att det är etik de lär sig, och att de ser kopplingen mellan etik och systemutveckling. 

För att förstå varför etik överhuvudtaget behöver lyftas fram i utbildningen måste vi även 

förklara vad etik innebär som kunskapsområde. 

 

Underfrågan – “Hur viktigt är det med ett etiskt tänkande inom systemutveckling?” – ställer 

vi för att kunna svara på hur viktigt med ett etiskt tankesätt inom yrket/praktiken och i så fall 

också varför det är viktigt. Desto viktigare etik är inom branschen, ju viktigare är etik i 

utbildningen av systemutvecklare. 

 

“Hur är etik implementerat i utbildningen av systemutvecklare i Sverige idag?” är intressant 

att besvara för att kunna göra en jämförelse mellan hur den tidigare forskningens 

ställningstagande till hur etik bör lyftas fram i utbildningen med hur etik är implementerat i 

utbildningar runt om i landet. Är det så att etik i utbildningen av systemutvecklare redan lyfts 

fram på ett effektivt sätt? Det sistnämnda vill vi försöka svara på genom frågan “Finns det ett 

behov för en förbättring av utbildning kring etik inom systemutveckling?” 

 

Studiens målgrupp består både av studenter inom systemutveckling, men även de som 

utbildar dessa studenter. Lärare och ansvariga inom systemutvecklingsutbildningar kan 

använda resultatet av denna studie till att fundera på om befintliga kurser lyfter fram etiska 

aspekter på ett effektivt sätt eller hur framtida kurser kan tänkas utformas. Studenter kan 

använda resultatet för att förstå vikten av etik inom branschen och kan även tänkas använda 

resultatet till att ställa krav på sin utbildning. Slutligen kan studien även tänkas bli en grund 

för vidare forskning inom området. 

 

2. Metod 

Först utförde vi en mindre förstudie för att få en förkunskap om ämnet (se 2.1.1). Baserat på 

kunskapsluckan som identifierats under förstudien utformades frågeställningen för den här 

studien. Vi gjorde en litteraturstudie där vi analyserade tidigare forskning om etik inom 

systemutveckling och utbildningen av systemutvecklare. Vi gjorde även en dokumentstudie, 

där vi analyserade kursplaner från program som är inriktade till systemvetenskap eller 

systemutveckling. Detta resulterade att kursplanerna från 12 program från universitet runt om 

i Sverige granskades. Genom kursplanerna kunde vi se rent teoretiskt hur universiteten 

behandlar etik, eller se om etik är en del av utbildningen överhuvudtaget. Kursplanerna 

nämner etik med referens till högskoleförordningen. Högskoleförordningen har ett kriterium 

som lyder: “visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 



5 
 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter” (SFS 1993:100). “Att 

göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter” är ett enligt oss ett abstrakt kriterium. För 

att ta reda på hur universiteten har implementerat etik på en mer konkret nivå, dvs. rent 

praktiskt i utbildningen, utförde vi även intervjuer med ansvariga vid institutionerna.  

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoderna som används är sökning och intervjuer. För att kunna tolka och 

analysera all data korrekt, behövs en förkunskap om ämnet (Oates, 2012). För att uppnå 

denna förkunskap genomfördes en förstudie.  

 

2.1.1 Förstudien 

Syftet med förstudien var att identifiera relevanta sökord, att se vilket underlag vi hade för att 

göra en större studie inom ämnet, och även för att få en förförståelse för vad etik betyder som 

kunskapsområde och inom systemutveckling. I förstudien försökte vi dels ta reda på vad etik 

är inom informatik, dels om det fanns tidigare forskning inom området och dels hur studenter 

utbildas inom området idag.  

 

Resultatet visade att det finns en hel del forskning om etik i samband med informatikområdet, 

men visade även att det finns en mindre mängd forskning kopplat till utbildning inom 

området. Den kunskapsluckan ville vi försöka fylla. Vi hittade sökorden etik, moral, 

systemvetenskap, systemutveckling, code of ethics, informationssystem, informatik och 

ramverk (både på svenska och engelska). Förstudien blev ett underlag för att utforma både 

syfte och forskningsfråga för den här studien. 

 

2.1.2 Litteraturstudien 

För att skapa en djupare förståelse om vad etik faktiskt innebär som kunskapsområde, samt 

vilka sätt som är bäst lämpade för att lyfta fram etik i utbildningen av systemutvecklare 

utförde vi en litteraturstudie. Datainsamlingen för litteraturstudien utfördes genom att söka 

igenom databaserna DiVA, primo och google scholar. Vi använde sökorden som 

identifierades under förstudien. Vi var dels intresserade av hur etik bör lyftas fram i 

utbildningen, dels av etikens koppling till utbildning och dels av etikens koppling till 

praktiska arbetet för en systemutvecklare.  

 

Oates (2012) menar är en litteraturstudie uppdelad i sju olika aktiviteter: söka, införskaffa, 

bedöma, läsa, kritiskt granska och skriva en kritisk genomgång av litteraturen. Dessa 

aktiviteter utfördes genom att med hjälp av sökorden ta fram olika artiklar som skulle kunna 

behandla ämnet etik inom systemutveckling. Sedan gjorde vi en bedömning om det var 

relevant för vår studie genom ett antal kriterier (se 2.1.3 för definition av kriterier). Efter att 

de bedömts relevanta för studien, läste vi igenom hela artikeln för att sedan kunna göra en 

granskning av helheten. Etik och de övriga delar som tillför något till denna studies 
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frågeställning nämner vi under det teoretiska ramverket (se. 3.1–3.6) och analyseras senare i 

analysdelen (se 5.1) 

 

Webster & Watson (2002) menar att en komplett litteraturstudie ser över relevant litteratur 

men inte ska vara begränsad till endast en undersökningsmetod, en samling av journaler eller 

en geografisk region. Datainsamlingen gjordes därför utifrån flera databaser och resulterade i 

forskning från flera länder. Detta bidrog till en bred kunskapsbas om etik som 

kunskapsområde, etik i systemutvecklingsbranschen samt om hur etik bör lyftas fram i 

utbildningen av systemutvecklare.  

 

Oates (2012) trycker på att forskning som hämtas för studien måste vara vetenskapligt 

granskad, dvs. peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att andra forskare har kollat på artikeln 

och bekräftar artikelns vetenskapliga kvalité och objektivitet (Örebro universitet, 2017).  

 

2.1.3 Kriterier och urval 

De kriterier den tidigare forskningen behöver uppfylla är: 

● Behandla etiska frågor 

● Ha en koppling till systemutveckling eller förklara etik som kunskapsområde 

● Vara aktuell. Med aktuell menar vi att forskning som tar upp etik i samband med 

systemutveckling skall vara tekniskt relevant även idag.  

● Vara vetenskapligt granskad 

 

När man söker i en databas dyker det ofta flera tusen resultat, men genom att läsa titel och 

vilket årtal artikeln var publicerad, kunde vi göra ett första urval. Därefter läste vi 

sammanfattning och slutsats för att enkelt ta del av artikelns innehåll och dess relevans till 

vår egen studie. Artikeln jämfördes mot de kriterier som nämnts ovan, och på så sätt kunde 

artikelns relevans granskas. Publiceringsåret för artikeln är relevant, då teknik och mjukvara 

ser väldigt annorlunda ut idag jämfört med 30–40 år sedan. Även om etik inom 

systemutveckling är ett ungt ämne, drogs en ungefärlig gräns vid 1995 för att hålla urvalet 

någorlunda aktuellt. De artiklar som är från 90-talet bedömdes relevanta om innehållet ansågs 

behandla ämnen som idag fortfarande är aktuella. 

 

2.1.4 Dokumentstudien 

Dokumentstudiens datainsamling bestod av insamling av kursplaner från universitetens 

hemsidor. Dokumentstudien var avgränsad till svenska universitet som har ett 

kandidatprogram för systemutveckling eller liknande utbildning som resulterar i samma sorts 

arbete efter studierna är avklarade. Valet att endast granska svenska utbildningar var dels för 

att utbildningarna har en liknande struktur, men också då mängden data kunde blivit för 

omfattande för studiens tidsram. Antalet universitet som granskades ansåg vi som en 

tillräcklig mängd för att besvara studiens frågeställning.  
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Genom att gå igenom utbildningsplanerna från respektive universitet, kunde vi hitta 

kursplanerna på universitetens hemsidor. Vi identifierade totalt 210 kursplaner som tillhör 

kurser inom programmet och som även tillhörde ämnet systemvetenskap eller 

systemutveckling.  

 

Kursplanerna är öppna dokument som finns fritt tillgängliga via universitetens hemsidor. 

Detta innebär en väldigt nyttig tillgång till studien, då det står exakt vad kurserna skall 

behandla vid universiteten. Kursplanerna kompletterar intervjuerna på ett bra sätt, då det går 

att jämföra kursplanerna mot svaren som vi får vid intervjuerna. 

 

Kritik skall alltid lyftas angående om dokument är autentiska, i detta fall var det officiella 

kursplaner från olika universitet. I och med att kursplanerna hämtades från universitetens 

egna hemsidor kunde det enkelt fastslås att dokumenten är korrekta samt autentiska. 

  

2.1.5 Intervjuerna 

Intervjuerna, precis som dokumentstudien, var avgränsade till svenska universitet som har ett 

kandidatprogram för systemutveckling eller en liknande utbildning som resulterar i samma 

sorts arbete efter studierna. En annan anledning till att avgränsningen var likadan som för 

dokumentstudien var för att kunna göra en jämförelse med de insamlade kursplanerna. Med 

tanke på universitetens geografiska spridning var det inte lämpligt att utföra personliga 

intervjuer på plats med de olika institutionerna. 

 

Vi utförde intervjuer på två olika sätt, dels via mail och dels via telefon. Vi skickade 

intervjufrågor via mail till ansvariga vid de universitet som har ett kandidatprogram inom 

systemvetenskap, vilket var 8 av 12 universitet. Intervjuerna via mail hade intervjufrågor som 

bestod av öppna frågor kring hur etik är implementerat i deras utbildningar, samt hur 

ansvariga för programmet ser på etik inom utbildningen systemvetenskap. Mailintervjuerna 

kan enligt Oates (2012) klassas som strukturerade intervjuer i den mening att alla 

respondenter fick svara på exakt samma frågor, samt att vi inte deltar aktiv i konversationen. 

Strukturerade intervjuer har fördelen att den ger alla respondenter samma chans, men en 

nackdel kunde vara att vi inte får samma kontakt med respondenterna som vi hade fått vid en 

semistrukturerad intervju (Oates, 2012). Mailintervjuer kan inte alltid räknas in i den 

traditionella definitionen av intervjuer. Däremot kan det till viss del jämföras med en 

blandning av intervju och frågeformulär. Det blev problematiskt att få en naturlig 

konversation kring ämnet när intervjuerna skedde via e-mail, vilket visade sig i nästan alla 

svar. Svaren på intervjuerna förväntades att komplettera den data vi samlat in från 

kursplanerna om hur universiteten behandlar etik, då kursplanerna inte gav någon konkret 

information om hur etik rent praktiskt har implementerats i kurserna.  

 

Intervjufrågorna som ställdes via mail: 

1. Är etik något som är implementerat i utbildningen? 

- Är det i så fall en egen kurs eller invävt i andra kurser? 
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2. Anser du som ansvarig över utbildningen av systemutvecklare att etik är något som är 

viktigt inom programmet? 

3. Hur tror du att etik på bästa sätt kan läras ut inom systemvetenskap? 

 

Första frågan ställer vi för att få ett väldigt generellt svar om etik överhuvudtaget finns med i 

programmet. Av underfrågan förväntar vi oss mer specifika svar på om etik är en egen kurs 

eller invävt i en eller flera andra kurser i programmet.  

 

Andra frågan ställer vi för att få en inblick i hur respondenten ser på etik rent generellt inom 

programmet. Vi vill veta om programansvariga har samma syn på etik inom kontexten av 

systemvetenskap som vi har fått från litteraturstudien, alternativt hur mycket deras åsikter 

skiljer sig från vad litteraturstudien resulterade i.  

 

Tredje frågan ställer vi för att få respondentens åsikt om hur etik kan implementeras och läras 

ut i en utbildning av systemutvecklare. Det här svaret vill vi kunna jämföra mot vad 

litteraturen säger om hur etik bör lyftas fram i utbildningen. 

 

Att skicka ut intervjuer via e-mail tar tid mellan att skicka ut frågorna och att få tillbaka 

svaren, vilket passade studiens tidsspann då denna studie är gjord under tre månader. 

Ansvariga vid universiteten har då tid att se över hur etik är implementerat innan dem svarar, 

och kan på så sätt ge oss bättre och mer utförliga svar.  

 

Mailintervjuerna gav inte en tillräcklig mängd data för att vara tillräckligt för studien, 

däremot gav telefonintervjun ett mycket bättre resultat. Genom en telefonintervju kunde 

respondenten få utrymmet att resonera kring ämnet på ett helt annat sätt jämfört med via 

email. Innan en intervju bestämde vi i förväg vilken dag och tid som intervjun skulle ta plats, 

samt' hur lång tid vi uppskattade att intervjun skulle ta. Vi var även noga med att fråga om det 

var okej att spela in intervjun innan vi satte igång.  

 

Oates (2012) skriver att man i en semi-strukturerad intervju har ett tema med frågor som man 

vill ställa, men att man även är öppen för förändring i intervjumallen beroende på följdfrågor 

eller något annat som “stör” det förväntade flödet i intervjun. För att förhindra att intervjun 

drar iväg åt fel håll skapade vi följde följande mall för intervjuerna: 

 

● Kort presentation 

● Förklara studiens fokus 

● Nämna att vi har granskat kursplanerna vid deras universitet 

● Frågor om hur etik är implementerat rent praktiskt i de kurser vi har granskat 

○ Följdfrågor 

● Fråga om etik har varit något som funnits i åtanke vid utformandet av kursplanerna 

● Avsluta och tacka för oss 

 

Genom att intervjun skedde över telefon kunde vi som intervjuade lätt ställa följdfrågor och 

respondenten kunde få förtydliganden om någon fråga skulle vara otydlig. Oates (2012) 
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menar att semi-strukturerade intervjuer är ett bra sätt att få grepp om personliga (i det här 

fallet universitetens egna) åsikter och ställningstaganden. Med det menar vi att respondenten 

(programansvarig eller annan ansvarig kring utbildningen) representerar universitetet i 

intervjun. Respondenterna har även möjlighet att prata mer i detalj om frågorna, samt 

introducera nytt innehåll som vi kanske inte tidigare tänkt på (Oates, 2012).  

 

2.2 Analysmetod 

2.2.1 Tolkning av litteraturen 

Oates (2012) hävdar att när man utför en kvalitativ analys av text, skall texten först göras “i 

ordning” innan den kan analyseras effektivt. Under analysen av litteraturen markerade vi 

intressanta och relevanta stycken som var lämpliga som stöd för att besvara vår 

frågeställning. Oates (2012) påpekar att en tydlig markering av data kan underlätta vid 

analysen. Därför skrev vi kommentarer bredvid textstyckena för minnas vilket område inom 

etik som stycket tillhör. I kommentarerna skrev vi korta sammanfattningar av texternas 

generella ämne, exempelvis ansvarstagande, etiska koder eller etik i utbildningen. När all 

litteratur hade genomgått en första granskning, sorterades artiklarna efter kategorierna.  

 

Därefter granskade vi de olika kategorierna på nytt, och sökte efter återkommande teman. 

Oates (2012) beskriver att sökandet efter teman och kopplingar mellan olika stycken och 

kategorier hör till en kvalitativ analys. Vi fann att ansvarstagande nämns tillsammans med 

nästan alla andra kategorier. Ansvarstagande visade sig vara något som till viss del kunde 

förklara behovet av etik inom systemutveckling. 

 

2.2.2 Tolkning av intervjuerna 

Intervjuerna samlades i en tabell för att skapa en överblick över svaren. Därefter gjorde vi en 

tolkning och “skrev om svaren”, något som presenteras i resultatdelen (se 4.1). Detta gjorde 

vi för att svaren från mailintervjuerna var väldigt olika, dvs. några svar var i punktform och 

andra i löpande text. För att skapa en mer lättläst variant valde vi att skriva om svaren men 

var noga med att inte ändra innebörden i svaren eller att sätta “ord i munnen” på våra 

respondenter.  

 

Vid telefonintervjun var vi noga med att fråga respondenten om det var okej att vi spelade in 

intervjun innan vi började. Att spela in intervjuer är en fördel om man vill kunna gå tillbaka i 

intervjun för att kunna lyssna igenom vad som har sagts (Patton, 2015). Efter inspelningen 

transkriberade vi intervjuerna genom att använda en ortografisk transkriberingsmetod som 

innebär att intervjuerna skrevs ned i helt vanligt skriftspråk istället för att ta hänsyn till uttal, 

upprepningar eller intonation (Hayes, 2013). Även denna intervju skrevs om för att 

presenteras i löpande text.  
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2.2.3 Tolkning av kursplanerna 

Oates (2012) menar att det finns två vanliga tillvägagångssätt att analysera dokument. 

Tillvägagångssätten är att se dem som: 

1. Behållare, dvs något som håller innehåll (data). Denna data kan analyseras. 

2. Objekt, dvs egna entiteter. Man kollar då på vilka som producerar objekten, vem som 

konsumerar objekten och hur objekten har utvecklats, utbyts och cirkulerats. 

 

Det första synsättet passade bäst för vår studie. Oates (2012) skriver att man inte kan 

fullständigt lita på dokument, då de i sig inte kan ge en objektiv bild av verkligheten, vilket 

man lätt kan glömma bort när det handlar om officiella dokument. Intervjuerna kunde 

jämföras med hur kursernas upplägg ser ut på pappret för att få reda på hur etik faktiskt har 

implementerats i utbildningen. Även om det hade kunnat ge ett bättre resultat om alla 

universiteten hade svarat gav det oss dock en indikation på hur implementeringen av etik har 

gått till, kontra det som står i kursplanerna. Oates (2012) menar att dokument kan användas 

för att bekräfta eller ifrågasätta data från andra datainsamlingsmetoder.  

 

Kursplanerna analyserades genom att rada upp kurserna i den ordning studenterna läser dem. 

Oates (2012) menar att en tydlig markering av datan underlättar analysen. Därför gjorde vi ett 

dokument med rubriker för varje universitet, följt av länkar till alla kursplaner för att kunna 

analysera dem systematiskt. Alltså, vi började uppifrån och arbetade oss neråt i dokumentet 

och jämförde dessa kurser med vad det vi hade identifierat genom litteraturstudien. Eftersom 

att litteraturstudien hade gett oss en bred kunskapsgrund om etik inom branschen, kunde vi 

analysera kursplanerna efter den kunskapen. En analys av olika teman gjordes för att ta en 

översikt av de olika områden som täcktes i kursplanerna. Dessa teman är de punkter som 

presenteras i det teoretiska ramverket, dvs. etik som kunskapsområde, vikten av etik i yrket 

samt ansvarstagande. Genom en innehållsanalys räknade vi hur många gånger ett tema dök 

upp i en dokumentet (Oates, 2012). I detta fall handlade det om att identifiera de kurser som 

behandlar etik rent explicit eller kunde tänkas innehålla något av de teman som nämndes 

ovan. Analysen visade vilka likheter samt skillnader som finns i implementeringen av etik 

mellan de olika universiteten.  

 

Att ha i åtanke är att detta är endast en framtagning av kurser relaterade till etik som vi har 

funnit inom kursplanerna. Detta betyder att utbildningarna kan ha med fler moment som 

behandlar etik utan att det står explicit i kursplanerna eller att vi som granskare har tolkat 

kursplanerna fel. Vi letade efter ord och meningar i kursplanerna som tog upp etik eller där 

ett av kursens mål var att studenten skulle värdera över något som kan beröra de teman som 

vi har identifierat som etik. Därefter gjorde vi en kommentar under kursplanen med det 

stycke som berör etik. 

 

Ett antal punkter i dessa kursplaner var ospecifika, vilket ger utrymme för en öppen tolkning 

som kunde leda till missuppfattning. Ett av målen för verksamhetsutvecklingen i digitala 

organisationskursen vid Umeå universitet lyder: "Reflektera över etiska frågor och 

genusfrågor relaterade till verksamhetsutveckling" (Umeå Universitet, 2017). Från den korta 
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beskrivningen är det otydligt vilken karaktär dessa frågor har om man inte har större insikt i 

kursen. Därför var intervjuer en bra komplettering till kursplanerna. Medan dessa kursmål 

nominellt handlade om etik i relation till systemutveckling, kunde de i praktiken handlat om 

frågor som inte alls är relaterade till den här studien. 

 

2.2.4 Triangulering av data 

Oates (2012) tar upp ett begrepp som kallas triangulation av data eller metoder. Dvs. att man 

kan observera att flera människor utför samma handling, för att se om de gör det på liknande 

sätt. Den här studien uppnår en form av triangulation genom att jämföra kursplanernas 

teoretiska implementation av etik med vad universitetens ansvariga berättade om det 

praktiska införandet av etik i utbildningen. 

 

I det teoretiska ramverket (punkt 3) visar vi vad den tidigare forskningen säger om ämnet. I 

resultatdelen presenterar vi först resultatet av intervjuerna, för att sedan presentera resultatet 

av dokumentstudien. I analysdelen analyserar vi först vad den tidigare forskningen säger 

(punkt 5.1), för att sedan analysera kursplanerna tillsammans med intervjuerna (punkt 5.2). I 

och med att kursplanerna har analyserats baserat på de teman som identifierats i det teoretiska 

ramverket, jämförs alla tre datakällor med varandra. 

 

2.3 Avgränsning 

Scopet för studien är etik inom utbildningen av systemutvecklare samt etiska frågor inom 

yrkeslivet för systemutvecklare. Etik inom andra branscher är alltså inte intressant för oss, om 

det inte förklarar etik i sin helhet. För etik inom utbildningsområdet har vi avgränsat oss till 

universitet i Sverige, eftersom utbildningarna är strukturerade på sätt som liknar varandra. 

Studiens storlek gjorde att vi valde ut tolv universitet som har ett kandidatprogram för 

systemutveckling eller systemvetenskap. Studien fokuserar på etik inom kurser som berör 

informatikområdet. Etik inom andra akademiska ämnen, exempelvis sociologi, är inte 

relevant för denna studie.  

 

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Metoddiskussion 

Våra mailintervjufrågor hade en ganska fri utgångspunkt och var väldigt öppna. Dels ville vi 

få reda på hur etik är implementerat i utbildningen på dem olika universiteten och dels vad 

respektive ansvarig har för åsikter om etik i samband med systemvetenskap. Det fanns ett 

problem med våra frågor, och det var att ospecifika frågor uppmanar till ospecifika svar. Det 

var något som kunde leda till bristande eller felaktig representation. Strukturen av 

mailintervjufrågorna skulle kunna utformats bättre. Det kan tänkas att en annan lösning av 

den mailintervjuerna skulle kunnat ske, ex. genom telefonkontakt även där. Vi märkte att 

svaren blev för lösa och några respondenter förstod inte riktigt vad vi menade med etik 
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specifikt inom systemutveckling, då det kan vara öppet för tolkning. Det finns en möjlighet 

att svarsfrekvensen hade blivit högre om vi hade erbjudit en telefonintervju istället för 

mailintervjuerna. 

 

Problemet om inte alla eller iallafall majoriteten av universiteten svarar är att det är svårt att 

dra en slutsats kring hur synen på etik inom utbildningen av systemutvecklare faktiskt ser ut i 

Sverige. Med tanke på svarsfrekvensen på våra intervjuer blir det i så fall bara en specifik 

mängd institutioner som vi kan basera vårt slutresultat på. 

 

Som tidigare nämnt var vårt mål med den här studien var att visa hur man bör lyfta fram etik i 

utbildningen av systemutvecklare. Det kan tänkas att de universitet som inte bidrog med svar 

kan ha en väldigt bra implementation av etik rent praktiskt, även om kursplanerna inte visar 

det. Dessa universitetsutbildningar granskades dock, som tidigare nämnt, via kursplanerna för 

att vi skulle få en grunduppfattning om utbildningarna. 

 

Yin (2009) hävdar att det finns nackdelar inom analysering av dokument, i vårt fall 

kursplaner, nämligen partisk selektion av dokumenten. Alltså, eftersom att etik är ett brett 

kunskapsområde anses inte alla dokument vara relevanta till just vår studie trots att de 

handlar om samma ämne rent nominellt. För att uppnå ett opartiskt urval av dokumenten 

skrev vi små sammanfattningar av dokumenten som hade samlats in, och markerade sedan de 

delar som var relevanta för vår studie. Därefter granskade vi resultaten av vår 

dokumentinsamling och letade efter likheter och skillnader. 

 

2.4.2 Validitet 

Hur tillförlitlig denna studie är beror på hur väl vi har tolkat de svar vi fått från de olika 

universiteten. Det var viktigt att vi tolkade svaren på rätt sätt. Genom att stegvis redovisa för 

hur studien har utförts, möjliggör vi för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om hur 

tillförlitligt studien är. Genom att reflektera över hur studien gick till och vilka steg som vi 

tyckte var bra eller mindre bra, kan läsaren få en uppfattning om hur tillförlitligt slutsatsen är 

och samtidigt själv bedöma om hen hade observerat samma handling i samma situation som 

oss.  

 

Studien är i största del beroende av resultatet från litteraturstudien. Det är den tidigare 

forskningen som vi har byggt våra argument om på vilka sätt etikfrågor bör lyftas fram i 

utbildningen. Intervjuerna tillförde data för att kunna besvara frågan om det finns något 

behov av förbättring av implementationen av etik inom systemvetenskapliga program på 

universiteten runt om i landet. Den tidigare forskningen tillsammans med intervjuerna och 

kursplanerna utformade en gemensam grund för att besvara frågeställningen.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I den här delen presenterar vi den litteratur och de dokument vi har analyserat. Här visar vi 

vad vetenskapliga artiklar säger om etik som kunskapsområde samt om etik inom ämnen som 

berör området systemutveckling. 

 

3.1 Etik som kunskapsområde 

Etik i sin grundform är en disciplin inom filosofin som täcker mängder av olika koncept inom 

moral och skillnaden mellan rätt och fel. Svenska akademiens ordlista definierar ordet etik 

som “läran om moraliskt gott och ont, sedelära” och ordet moral som “riktig inställning till 

rätt och orätt” (Svenska Akademien, 2015). Ordens ursprung har samma betydelse, men i 

aktuell moralfilosofi skiljer man på begreppen. Moral omfattar det man gör och vilka 

ställningstaganden man har, alltså det praktiska. Ansvar är något som går hand i hand med 

moral, då moralens uppgift är att vägleda människor att kunna ta ansvar för deras sätt att leva 

(Collste, 2002).  

 

Moraliska problem kräver ett engagemang av oss människor, då människans frihet följs av ett 

ansvar. Tekniken minskar möjligheten att ta ansvar för sina handlingar. Etik däremot, 

omfattar reflektion över moralen, alltså det praktiska handlandet. Etiken förklarar och 

beskriver de moraliska handlingarna, och ligger som grund för om handlingen är rätt eller 

inte (Collste, 2002).  

 

3.2 Vikten av etik i yrket 

3.2.1 Yrkesetik 

Professionell etik innefattar relationer med och ansvar gentemot kunder, medarbetare, 

anställda och arbetsgivare. Ärlighet är en av de mest grundläggande etiska värderingarna. 

Alla människor tar hundratals beslut under en dag, och konsekvenserna av vissa beslut har 

mindre effekt på allmänheten medans andra har enorm effekt och påverkar människor vi 

kanske aldrig möter. (Baase, 2009) 

 

Dessutom har professionell etik flera egenskaper som skiljer sig från allmänhetens etik. Den 

professionella rollen är speciell på flera sätt (Baase, 2009). Först och främst har en specialist 

inom ett område (exempelvis en systemutvecklare) mer kunskap inom respektive området 

jämfört med sina kunder och produktens slutanvändare. Människor på användarens ände av 

en enhet eller ett system känner inte till särdragen hos systemets inre logik och struktur och 

kan därför inte bedöma kvaliteten eller säkerheten lika enkelt som en specialist (Baase, 

2009). Detta skapar ett behov för att uppfylla ansvar och följa etiska uppförandekoder för 

specialisten. En användare är beroende av specialistens ärlighet, kunskap och expertis. En 

specialist erbjuder sin expertis och har därför en skyldighet att tillhandahålla den. Dessutom 

kan slutprodukten av flera specialisters arbete, exempelvis en motorvägsbro, ett kirurgiskt 
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protokoll eller ett betalningssystem drastiskt påverka ett stort antal människor (Baase, 2009). 

Oärlighet, slarvighet eller inkompetens hos specialister kan alltså orsaka stora skador. 

Olycksoffren för sådana fel är ofta inte själva specialister, utan dem är kunder som således 

inte har någon kontroll över val av produkt eller beslut om kvalitet eller säkerhet (Baase, 

2009). Därför har systemutvecklare och andra specialister ett särskilt ansvar, inte bara för 

sina direkta kunder, utan för den generella allmänheten. Dessa ansvarsområden innefattar 

bl.a. mätning av potentiella risker för integritet, datasäkerhet och tillförlitlighet hos ett 

system. (Baase, 2009) 

 

Många organisationer har egna etiska koder för professionellt beteende. De ger ett generellt 

uttalande om etiska värden och påminner människor i yrket om att etiskt beteende är den 

väsentliga delen av deras arbete. Det finns flera organisationer för yrkesklasser som ingår i 

begreppet "dataspecialist". De största etiska koderna för systemutveckling är gjorda av ACM 

och IEEE Computer Society. (Baase, 2009)  

 

3.2.2 Etik för systemutvecklare 

Många av de etiska dilemman som förknippas med IT är gamla etiska problem som visar sig i 

ett nytt perspektiv (Thomas & Ahyick, 2010). Etikens integration inom IT är svårare än andra 

discipliner av flera olika skäl. För det första är dator och datakommunikation något som 

förändrar relationer mellan människor (Weiss, 1990). Datakommunikation sker utan 

personlig kontakt, utan hjälp av det visuella och fonetiska som stöd för att framföra mening 

(Weiss, 1990). Kommunikationen sker så snabbt att en person knappt har tid att tänka på 

implikationerna av informationen innan det har blivit skickat och mottagit. För det andra är 

informationen som är elektronisk mycket mer känslig än papper (Weiss, 1990). Det finns nya 

faktorer som val av ägande rättigheter, resterande rättigheter, plagiat, tjuvlyssnande och 

inkräktning mot privatliv (Weiss, 1990). Negativa händelser händer så enkelt, utan att de som 

startar händelserna förstår eller tänker på konsekvenserna, att de etiska problemen blir 

förstorade. Försök att skydda integriteten och tillgängligheten till information skapar en 

oundviklig konflikt med de tydliga fördelarna att dela informationen elektroniskt (Weiss, 

1990). För det tredje är affärstransaktioner beroende av handskrivna signaturer. Dock sker 

nästan alla elektroniska transaktioner utan någon signatur. Till skillnad från IT har andra 

vetenskaper och professioner haft flera hundra år att utveckla etiska koncept som formar 

basen för att hantera nya problem. IT-branschen fortsätter att ha problem med etiska 

dilemman som ökar i takt med att teknologin ökar. (Weiss, 1990) 

 

Stahl et al. (2014) menar att etik inte har fått stor uppmärksamhet inom systemutveckling, då 

det inte har varit en stor del av huvudområdet inom IS. Det finns flera olika skäl. Ett av 

skälen är att etik, som en filosofisk disciplin, är ett komplext ämne med en lång historia av 

vetenskapligt arbete. Försök att i dagsläget öka synligheten av etik i IS-utbildningen pekar på 

en upplevd brist på relevant kompetens hos IS-studenter. Frågan kanske handlar om huruvida 

traditionella föreställningar om etik är det bästa sättet för att diskutera etikrelaterade problem 

inom systemutveckling (Stahl et al, 2014). Man kan fråga sig om den här typen av etik ger 

oss en vokabulär som tillåter oss att beskriva och utveckla ett undersökningsområde som 



15 
 

både är relevant för filosofer och andra akademiker men också till de som arbetar 

professionellt inom systemutveckling. (Stahl et al, 2014) 

 

Stahl et al. (2014) argumenterar för att ha ansvarig forskning och utveckling inom IS genom 

att ha etik som samtalsområde. Dvs. att man bör prata om etik i relation till 

systemutvecklingsområdet. Fokus skall ligga på att utvecklaren tar eget ansvar för sin 

kodning och sitt arbete. Etik skall inte ses som ett separat ämne, utan vara en del av 

utvecklarens jobb. Stahl et al. (2014) argumenterar även för att ansvarig forskning och 

utveckling leder till bättre möjligheter för att bättre behandla etiska dilemman på ett sätt som 

är mer anknutet till systemutveckling. Detta sker i och med att man inte lägger lika stor fokus 

på filosofiska frågor, utan att man istället fokuserar på att utveckla på ett ansvarsfullt sätt. 

(Stahl et al, 2014) 

 

Människor som arbetar med systemutveckling har etiska obligationer som sträcker sig utanför 

lagen eller regelverk, då lagar ibland inte hänger med i utvecklingen av ny teknologi (Loui & 

Miller, 2008). Exempelvis innan lagen om Electronic Communications Privacy Act of 1986 

gick igenom i USA, behövde regeringspersonal inget tillstånd för att samla in personlig 

information från nätverk. Men även om den lagen inte skulle finnas, behöver professionella 

systemutvecklare veta att de har en obligation att skydda personlig information. (Loui & 

Miller, 2008) 

 

Moraliskt ansvarstagande för övermod och slarv lindras inte av att man gjorde det med goda 

avsikter eller genom att det inte fanns några onda avsikter. Om man antar att en 

mjukvarutestare förbiser att tillräckligt testa en ny modul för ett system, och modulen slutar 

fungera, är mjukvaru-testaren moraliskt ansvarig för skadan som sker när systemet ligger 

nere (Loui & Miller, 2008). Testaren är även ansvarig fastän det inte var meningen att 

systemet skulle krascha. Ett annat exempel kan vara om en hackare installerar ett 

tangentloggningsprogram för att medvetet försöka få lösenord på allmänna datorer, men 

programmet inte fungerar, är hackaren ändå moraliskt ansvarig för att försökt inkräkta och 

komma åt privat information. (Loui & Miller 2008) 

 

När en systemutvecklare designar ett nytt system, kan inte utvecklaren bara ha klientens 

kravspecifikation i åtanke, men också tänka på hur systemet skulle kunna påverka 

livskvaliteten hos användare och andra. (Baase, 2008) 

 

3.3 Ansvarstagande 

Ett begrepp som ofta återkommer i samband med etik och moral är ordet ansvar. Att ta ansvar 

inom systemutveckling är viktigt, och Gotterbarn (2001) menar att många problem inom 

systemutveckling kan spåras till ett dåligt ansvarstagande. Gotterbarn hävdar att en av 

anledningarna till att systemutvecklare inte tar ansvar är att dem ser det som skäligt att skylla 

på någon annan. En person som är ansvarsförnekande tenderar att ignorera standardiserade 

regler som exempelvis etikkoder, för att sedan rationalisera sitt oetiska beteende genom att 
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skylla ifrån sig (Harrington, 1996). Att systemutvecklare utbildas att lösa problem, men inte 

att ta ansvar för konsekvenser som uppstår, kan liknas processen för att lösa ett korsord 

(Gotterbarn, 2001). Att lösa ett korsord är en problemlösning i sig, men innebär inga 

konsekvenser när det är slutfört. Korsordseffekten hos systemutvecklare kan leda till att man 

glömmer det faktum att systemet i sig är en tjänst som skall användas av en slutanvändare, 

som i sin tur är en egen individ (Gotterbarn, 2001). Som systemutvecklare måste man kunna 

fokusera på annat än bara kravspecifikationen för ett system. Att kunna föreställa sig 

eventuella konsekvenser för slutanvändaren är något som krävs för en bra systemutvecklare, 

och för att göra IT-branschen mer professionell måste större fokus ligga på ansvarstagande 

(Gotterbarn 2001). Ett sätt att tydliggöra ansvar och undvika oetiskt beteende kan vara att 

använda sig utav en etisk kod, eller policy (Harrington, 1996). 

 

3.3.1 Etisk kod 

Olika yrken har olika etiska koder. En etisk kod innebär hur man skall förhålla sig till kunder, 

klienter, anställda, arbetsgivare, kollegor och allmänheten. Koden kan se ut på olika sätt, men 

definieras av att den innehåller uttalanden om etik, regler eller lagar som i sin tur definierar 

regler alternativt värden och normer för en arbetsgrupps beteende (Harrington, 1996). Inom 

datorrelaterade yrken finns det ett antal olika etikkoder, bland annat ACM (Association for 

Computing Machinery) vilket är en av dem största etiska koderna inom IT (Loui & Miller, 

2008). ACM innehåller en mängd olika punkter som en som arbetar med datorer bör förhålla 

sig till, exempelvis punkt 1.2: Undvik skada för andra, vilket för en systemutvecklare kan 

innebära att utvecklaren inte skall skada eller negativt påverka en kund i form av medveten 

förstörelse eller förändring av filer och data. En annan punkt, hedra sekretess, innebär att när 

man respekterar tystnadsplikten gällande känslig information, även när information som inte 

direkt är relaterade till ens arbetsuppgifter blir tillgängliga. ACM påpekar dock att eventuella 

lagar självklart prioriteras över denna tystnadsplikt (Association for Computing Machinery, 

1992). Det finns även en mer specifik kod för just systemutveckling, kallad “The Software 

Engineering Code of Ethics and Professional Practice”, och den är rekommenderad som 

standard för både utbildning samt utförande av systemutveckling (Association for Computing 

Machinery, 1999).  

 

Loui och Miller (2008) skriver att alla etiska koder är inkompletta på något vis, då inget 

dokument kan ta upp alla olika situationer som kan uppstå. En etisk kod bör därför vara 

skriven så generellt som möjligt, så den kan tolkas beroende på kontexten (Loui & Miller, 

2008). 

 

En etikkod kan hjälpa till att utbilda nya systemutvecklare om vilka skyldigheter och vilket 

ansvar de har. Koden kan även vara till hjälp för andra människor, exempelvis kunder, som 

inte alls är insatta i systemutveckling. Etikkoden kan då förklara hur en systemutvecklare 

förväntas förhålla sig till olika etiska dilemman och kan även vara till nytta för att hjälpa en 

systemutvecklare att ta ett svårt beslut (Loui & Miller, 2008). En etikkods guidning som stöd 

för att ta tuffa beslut kan ses som särskilt viktigt för just systemutvecklare som, med tanke på 
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deras tekniska kunskap, kan begå grövre brott än dem som inte har samma tekniska kunskap 

(Harrington, 1996).  

 

Det finns dock ett potentiellt problem med etikkoder. Koderna kan i vissa fall bara vara ett 

PR-knep eller en anledning att skydda företaget som etablerat koden från juridiskt ansvar. Ett 

annat problem kan vara att etikkoden endast innehåller pseudo-etik, dvs. det är bara 

kodifierade regler som redan finns, eller som redan är standardiserade. Det innebär att de 

anställda eller studenter som skall följa koden inte uppmuntras till att ta etiska 

ställningstaganden till nya tuffa problem. I företag som har flera olika avdelningar, kan en 

generell etisk kod också innebära vissa problem inom systemutveckling. Är koden inte 

anpassad för specifika IT-situationer kan det vara svårt för en anställd eller student som 

jobbar med IT att relatera till koden. Genom att en systemutvecklare har en etisk kod som 

stöd kan hen ta ansvar över de beslut som tas. (Harrington, 1996) 

 

3.3.2 Att ta etiska beslut 

Loui och Miller (2008) menar att för systemutvecklare är det viktigt att kunna ta bra beslut. 

Förutom att en etikkod kan hjälpa till vid tuffa beslut, kan även andra moraliska riktlinjer 

vara till hjälp för att välja rätt väg. Vidare förklarar dem att man kan utvärdera sina val 

genom att ställa tre frågor: 

1. Resulterar valet i fler goda konsekvenser än onda? 

2. Skulle du som beslutstagare vara villig att byta plats med dem som påverkas av ditt 

val? 

3. Skulle alla andra (i samma situation) generellt göra samma val? 

 

Dessa frågor grundar sig i följande tre teorier: konsekventialism, den gyllene regeln, samt 

deontologisk etik. Loui och Miller (2008) 

 

Genom att använda sig utav en etisk kod kan ett etiskt beslutstagande underlättas då det som 

tidigare nämnt finns tydliga riktlinjer och regler om hur man skall förhålla och bete sig. Med 

hjälp av guidningen av dessa regler kan ett oetiskt beteende hos systemutvecklare undvikas. 

En etisk kod kan likna en lag. Då konsekvenserna av att bryta mot en lag är allvarliga, 

minskar antalet lagbrott. Samma sak gäller alltså etiska koder, fastän det inte finns några 

explicita konsekvenser ifall någon går emot reglerna (Harrington, 1996). Att ha tydliga regler 

som inte får brytas, leder till en minskad mängd oetiska beslut. Alla människor kan inte 

hjälpas lika mycket av etiska koder eller riktlinjer. Att en person är ansvarsförnekande 

innebär att personen generellt sett inte tar ansvar för sina handlingar (Harrington, 1996). 

Systemutvecklare som har en hög nivå av ansvarsförnekelse tenderar att till större 

utsträckning ta oetiska beslut. Således innebär det att systemutvecklare med en låg nivå av 

ansvarsförnekelse har en tendens att se oetiska beslut som fel. (Harrington, 1996) 
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3.4 Etik i utbildningen 

Etik i utbildningen kan skilja sig från etik i vardagen eller yrket. En student inom 

systemutveckling sällan stöter på riktiga situationer där etiskt tänkande är viktigt. Påföljden 

av detta är att studenter istället arbetar med exempel av olika slag. Dessa exempeluppgifter i 

utbildningen, som är förknippade med etiska dilemman, bör vara kopplade till något som 

studenten känner till eller själva har upplevt. (Thomas & Ahyick, 2010) 

 

Topi (2014), forskare och professor på ett universitet i USA, förklarar att etiskt tänkande 

under en systemutvecklingsprocess är viktigt, och att detta tankesätt bör bli en vana redan 

från utbildningsnivån. Han lyfter fram att de etiska konsekvenser som systemutvecklares 

handlingar får, har en stor påverkan på både organisationen som inför systemet, men också 

slutanvändaren som individ. Topi påpekar också att det är orimligt att förvänta sig att 

nyutexaminerade systemutvecklare skall kunna analysera situationer från ett etiskt perspektiv, 

samt att förstå konsekvenserna av deras handlingar, om etik inte finns med i undervisningen. 

Det faktum att systemutvecklare inte kan designa en bra användarupplevelse eller bra 

säkerhet för ett system i efterhand, kan man heller inte göra om beslut som fått stora etiska 

följder i efterhand (Topi, 2014). Att arbeta systematiskt med analysering av etiska problem 

bör vara en del av en systemutvecklares arbetssätt, oavsett var i systemets livscykel man 

befinner sig. Topi påstår att det är svårt att ta till sig detta tankesätt om det inte börjar tidigt i 

utbildningen. Vidare förklarar han också att studenter antagligen inte kommer att lära sig etik 

i ett par seminarier, utan att ett etiskt tankesätt bör användas och läras ut under hela 

utbildningen. (Topi, 2014) 

 

Det finns ett problem med det tillvägagångssättet som nämns ovan. Ifall etik vävs in 

befintliga kurser, är det troligt att det undervisas av någon som inte är expert inom området. 

Men även det andra sättet, att ha en speciell kurs eller ett par seminarier om etik, är 

problematiskt. Studenter kan då se etik som ett separat ämne, och på så sätt inte kunna koppla 

ihop det med kunskaperna som de lär sig i övriga kurser. (Thomas & Ahyick, 2010) 

 

Ett universitet i Australien har implementerat båda sätten samtidigt. De flesta ämnen har 

integrerat etiken i samband med den vanliga utbildningen, men också ett separat ämne om 

etik undervisas i slutet av utbildningen (Thomas & Ahyick, 2010). Kursen som fokuserar på 

etik tar i första halvan upp olika etiska teorier, som lärs ut av en filosofilärare. I andra halvan 

av kursen behandlas etik inom IT, och undervisas då av en systemutvecklingslärare. Thomas 

och Ahyick (2010) gjorde en undersökning om studenter som läst etikkursen svarar 

annorlunda på etikdilemman än studenter som ännu inte läst kursen. De kom fram till att 

etikkursen hade en viss påverkan på studenterna, i den aspekten att studenterna var mer 

medvetna om vad som är rätt och fel, och att saker och ting inte alltid är svart eller vitt. 

Studenterna som hade läst etikkursen tyckte att ämnet i sig var viktigt, men undersökningen 

visade att de val som studenterna gjorde påverkades ytterst lite av att ha slutfört etikkursen. 

Thomas och Ahyicks undersökning fokuserade på etiska dilemman som copyright och 

immateriella rättigheter, men förklarar att framtida forskning bör fokusera på fler områden. 
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Vidare rekommenderar dem att lärare inom etik och systemutveckling fokuserar på processen 

för att ta etiska beslut, och lyfter fram vikten av ett ramverk. (Thomas & Ahyick, 2010) 
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4. Resultat 

I följande kapitel presenterar vi resultatet av intervjuerna följt av resultatet av 

dokumentstudien. 

 

4.1 Intervjuerna 
 

 Format Etik i 

utbildningen? 

Egen kurs 

eller invävt i 

en eller flera 

kurser? 

Lägger universitetet 

någon speciell vikt på 

etik i utbildningen? 

Göteborgs 

universitet 

Mail Ja Invävt i flera 

kurser 

Ja 

Örebro 

universitet 

Mail Ja Invävt (i 

samband med 

forskning) 

Ja 

Stockholms 

universitet 

Mail Ja Invävt (i 

samband med 

forskning) 

Oklart 

Mittuniversitetet Telefon Ja Invävt i flera 

kurser 

Ja 

Tabell 1 

Baserad på svaren från intervjuer vid de olika universiteten i Sverige med kandidatprogram 

inom systemvetenskap/systemutveckling. 

 

Respondenterna från respektive intervju skrivs i löpande text som R1, R2, R3 och så vidare. 

 

4.1.1 Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet har inom systemvetenskap vävt in etik i utbildningen och kunskaperna 

på detta examineras. R1 menar att etik är något brett och är att det är ett begrepp som viktigt 

att definiera vad som exakt menas med det: 

 

“Även om vi ofta använder begreppet etik så är det viktigt att 

fundera på vad vi egentligen menar.” 

R1 (personlig kommunikation, 27 november, 2017). 

 

Vidare menar R1 att det är speciellt viktigt att i utbildningen: 

 

“Inte minst i utbildningen behöver vi klargöra hur dessa aspekter 

belyses och är framträdande för den profession som våra studenter 

har.” 
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R1 (personlig kommunikation, 27 november, 2017). 

 

R1 tog upp ett exempel från deras kurs “Informatik som vetenskap” vilket är en kurs som 

vänder sig till studenter som avser att skriva ett examensarbete. Där finns ett lärandemål 

kallat “Värderingsförmåga och förhållningssätt” som är innebär följande:  

 

“Värdera praktiskt och teoretisk relevans utifrån socialt, ekonomisk 

och ekologiskt perspektiv för ett vetenskapligt arbetets 

problemformulering, teori, metod, resultat och analys. Genom 

definition av hållbarhetsbegreppet problematiseras några av de 

hållbarhetskriterier som finns kopplade bl.a. värderingar, kultur och 

etik.” 

R1 (personlig kommunikation, 27 november, 2017). 

 

R1 förklarar att syftet i uppsatsarbetet är att uppmärksamma studenter om hållbarhetsfaktorer 

i exempelvis en systemutvecklingsprocess för att senare kunna föreslå förbättringsförslag 

eller lösningar till dessa. Avslutningsvis berättar R1 att det behövs en bredare dialog om vad 

hållbar systemutveckling innebär och hur integrationen av detta arbete i hela designprocessen 

kan se ut: 

 

“Det är viktigt att ständigt integrera hållbar utveckling i 

utbildningen med nära anknytning till professionen systemvetare.” 

R1 (personlig kommunikation, 27 november, 2017). 

 

Ny teknik, nya beteenden hos människor och nya sätt att arbeta är i högsta grad en fråga om 

tillämpad etik menar R1. 

 

4.1.2 Stockholms universitet 

R2 menar att etik är i sig ett väldigt brett ämne som främst program inom filosofi studerar 

och problematiserar kring. Inom utbildningen av systemutvecklare på Stockholm universitet 

försöker dem ge kandidatstudenter kunskap i forskningsetik och etik i helhet. 

 

“Speciellt sambandet i dess bäring på ämnet systemvetenskap.” 

R2 (personlig kommunikation, 29 november, 2017). 

 

R2 förklarar vidare att Stockholms universitet har en huvudkurs där studenter får stöta på 

ämnet i vetenskaplig metodik och kommunikation. Där ingår kunskap om etik som ett av 

kursmålen. Ofta kommer studenten i kontakt med etik vid t.ex. uppsatshandledning då 

studenten (i samråd med handledare) måste ta beslut vid praktiska undersökningar gällande 

etiska frågor. Studenterna behöver även bedriva forskning på ett forskningsetiskt korrekt sätt 

menar R2. R2 säger att han är osäker på om etik explicit ingår i andra kurser, men tar förgivet 

att det diskuteras om ett tillfälle uppstår:  
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“I övrigt så vet jag inte på rak arm om etik ingår explicit i några 

andra kurser (och deras kursmål), men jag tar för givet att om 

tillfälle uppstår, vid frågeställningar/problem som berör detta ämne 

så diskuteras det inom ramen för enskilda kursmoment.” 

R2 (personlig kommunikation, 29 november, 2017). 

 

4.1.3 Örebro universitet 

R3 menar att etik är något som är viktigt för utbildningen av studenter inom 

systemvetenskap, och att det skall tas upp i flera perspektiv: 

 

“Ja, jag anser att etik är viktigt för systemutvecklare. Etik är oerhört 

viktigt oavsett utbildning.” 

R3 (personlig kommunikation, 28 november, 2017). 

 

Inom både utvecklingen av system i sig och när det gäller hur informationssystem påverkar 

individer, organisationer och samhälle, sedan också när det gäller olika former av skrivande 

och vetenskapligt arbete. R3 menar också att utbildning ej handlar om att föra över kunskap, 

utan att studenter skall själva utveckla kunskap om någonting. Med det tankesättet menar R3 

att det är viktigt att etik tas upp i olika perspektiv under utbildningens gång med 

utgångspunkt att studenterna själva skall diskutera, reflektera och aktiv arbeta med etisk 

problematik: 

 

“En central del är att studenterna själva behöver diskutera, 

reflektera över och aktivt arbeta med etisk problematik.” 

R3 (personlig kommunikation, 28 november, 2017). 

 

4.1.4 Mittuniversitetet 

R4 vid Mittuniversitetet menar att det finns två huvudområden som deras studenter måste få 

med sig gällande etik. Dels yrkesnära etik, alltså hur etik fungerar i branschen 

systemutveckling, och dels vetenskaplig etik, alltså etik i samband till exempelvis skrivandet 

av c-uppsatser. Den första delen, gällande yrkesnära etik, tror inte R4 att studenterna tänker 

så mycket på att det är etik dem jobbar med. Vidare menar R4 att användarcentrerad 

systemutveckling och verksamhetsanalys innefattar en del implicit etik. R4 förklarar att en 

systemvetares ansvar är ju att verkligen se till att jobba med de krav och behov som finns i en 

verksamhet, jämfört med exempelvis datavetenskap där det handlar mer om optimering eller 

effektivitet i systemen. Mittuniversitetet har särskilda kurser som tittar på krav, kravfångst, 

människa & datorinteraktion och användarcentrerad systemutveckling. R4 trycker särskilt på 

kursen “hållbara system”, och menar att den kursen innehåller explicit etik, och ifrågasätter 

hur vi kan skapa hållbara system.  

 

“Och där är det väldigt explicit i just den kursen [hållbar 

systemutveckling]. Innan dess tror jag att det är mer implicit, att vi 
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har vävt i en uppgift, och då är det inte alltid så att man tänker på 

att det är ett etiskt dilemma.” 

R4 (personlig kommunikation, 8 februari, 2017). 

 

Den andra delen, gällande vetenskaplig etik, är något som främst kommer fram på C-nivå, 

men som också finns med under första kursen i programmet. R4 förklarar att studenterna 

alltid får lära sig hur man gör exempelvis vid intervjuer, genom att fråga om det är okej att 

spela in. Även att arbeta med källreferenser och veta vad som gäller när man använder någon 

annans text är något som R4 menar är viktigt. Vidare förklarar R4 att studenterna på 

Mittuniversitetet utför ett examensarbete på B-nivå, där väldigt många studenter kommer in 

på olika typer av etiska dilemman. Det kan vara allt ifrån vem som äger koden till 

användardata. Universitetet är noga med att prata med alla studenter om detta, och att det är 

viktigt att studenterna har en dialog med uppdragsgivare vid examensarbetet om just denna 

typ av etik. Mittuniversitetet har en kurs kallad “Människa och datorinteraktion” som bland 

annat handlar om målgrupper, och studenterna får arbeta med etiska dilemman baserat på 

detta. R4 förklarar att universitetet väver in dessa dilemman i uppgifter genom att försöka ha 

dubbla målgrupper för arbetet. Då blir det ofta ett val, och man måste fundera över hur båda 

sidor påverkas: 

 

“Då kan man ju komma i det [vägvalet], ska vi välja att tillgodose 

målgruppen chefer, som kanske vill ha olika typer av kontroll eller 

statistik? Medan då arbetstagarna inte alls är särskilt intresserade 

av att bli kontrollerade. Det är ju också ett sånt etiskt dilemma som 

en systemutvecklare kan hamna i.” 

R4 (personlig kommunikation, 8 februari, 2017). 

 

Vidare förklarar R4 att den mesta etiken i utbildningen är implicit, men att det finns inslag av 

explicit etik även utanför den vetenskapliga kursen. Kursen hållbar systemutveckling 

innehåller moment om användarrepresentanter och hur det kan utgöra en maktposition i 

arbetet, och där blir det explicit etik, menar R4. R4 tror att universitetet hade kunnat fundera 

på att lägga till etik som en fråga i uppgifter även tidigare under programmet, så att 

studenterna tänker på att det faktiskt är det dem arbetar med. På C-nivå blir det väldigt 

mycket fokus på det vetenskapliga, och då följer man mer vetenskapliga etiska principer. 

R4 förklarar också att det är viktigt att etiken är något som återkommer genom hela 

programmet:  

 

“Att det återkommer i flera kurser, och jag tycker också att det är 

viktigt att man får jobba både med etik från, som jag nämnde, från 

det yrkesinriktade och det praktiska i rollen som systemvetare.”  

R4 (personlig kommunikation, 8 februari, 2017). 

 

 

Det är dock en svårighet att få studenterna att förstå vilken tanke universitetet har med hur 

kurserna hänger ihop menar R4:  
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“När man kommer till C-uppsatsen, tycker jag det är olyckligt om 

studenten uppfattar det som att det är första gången man har hört 

talas om etik. Då har man ju på nåt sätt misslyckats som lärosäte. 

Och då blir det ju inte rätt väg att gå om man inte förstår att det 

faktiskt handlar om det [etik].” 

R4 (personlig kommunikation, 8 februari, 2017). 

 

R4 menar dock att det inte är något som enbart förknippas med etik, utan att det är svår 

uppgift för många olika kurser. R4 menar att en möjlig lösning på det kan vara att faktiskt 

explicit benämna det som etik. Det kan vara så att olika lärare har olika språkbruk, och pratar 

om etik på ett sätt som gör att studenten inte kan koppla uppgiften till etik. 

 

I utformandet av kurser menar R4 att etik oftast används i samband, precis som andra 

lärosäten, tillsammans med det vetenskapliga: 

 

“Sen när det gäller om vi har haft etik i åtanke… Jag tror det 

används mer begrepp som användarcentrerad design, designroll, 

målgrupper… Ordet etik, det använder vi, precis som många andra 

lärosäten. Då har vi traditionellt, så tänker nog många, även vi, på 

det som är det vetenskapliga.” 

R4 (personlig kommunikation, 8 februari, 2017). 

 

4.2 Kursplaner 

Nedan presenteras de kurser från universitet nämner etik rent explicit samt andra 

systemutvecklingskurser som kan tänkas ta upp etiska frågor, dvs. implicit etik. De 

sistnämnda är framtagna utifrån de etiska punkter som presenteras i det teoretiska ramverket, 

dvs. att kurserna ska innefatta att studenten lär sig om etik som kunskapsområde, vikten av 

etik i yrket eller ansvarstagande. Kurser som kan tänkas innehålla implicita etikmoment kan 

exempelvis vara de som innefattar att studenten läser om effekten av konsekvenser. Där kan 

studenten tänkas behöva fundera på vilket ansvar som hen behöver ta vid utvecklingen av 

systemet. Även kurser som handlar om vikten av en beslutsprocess kan tänkas handla om 

etik, då en beslutsprocess kan jämföras med en etisk kod som följs. Av totalt 210 kursplaner 

hittade vi 37st som antyder att antingen explicit eller implicit etik är implementerat i kursen.  

 

4.2.1 Uppsala universitet 

Uppsala universitet har tre kurser kopplade till etik:  

● Grundläggande MDI, där studenten skall visa medvetande om att olika 

designlösningar kan ha stor betydelse för användarna av de designade systemen 

(Uppsala universitet, 2007).  
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● IT-rätt, där studenten skall kunna uppfatta och formulera frågor som är relevanta för 

att analysera de rättsliga konsekvenserna av olika handlingsalternativ (Uppsala 

universitet, 2016). 

● IS C/Data mining och Data Science, där studenten skall analysera och värdera de 

sociala följderna av datautvinning och big data i samhället med hänsyn till etiska 

aspekter (Uppsala universitet, 2017). 

 

4.2.2 Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet har fem kurser kopplade till etik: 

● Affärssystem, där studenten skall värdera nytta och problem vid införande av 

affärssystem utifrån relevant teori analysera och bedöma etiska aspekter av 

affärssystem bedöma etiska konsekvenser och hållbarhetsaspekter av teknikval 

(Göteborgs universitet, 2014a). 

● Beslutsstödsystem, där studenten skall visa förmåga att redogöra för konsekvenser av 

beslutsfattande med hjälp av beslutsteknologier värdera nytta och problem vid 

införande av beslutsstödsystem utifrån relevant teori och bedöma etiska och 

hållbarhetsaspekter av teknikval (Göteborgs universitet, 2014b). 

● eBusiness & eGovernment, där studenten skall utvärdera internetbaserade 

verksamheters påverkan i samhället utifrån ekonomiska, sociala och 

hållbarhetsperspektiv (Göteborgs universitet, 2014c). 

● Verksamheter och information, där studenten skall förklara etiska förhållningssätt och 

ansvar som vilar på systemvetaren som utredare, lärare, samordnare och 

konflikthanterare, dokumentera och reflektera över den egna lärprocessen (Göteborgs 

universitet, 2011). 

● Tillämpad IT Management, där studenten skall kritiskt granska etiska aspekter vid val 

och kombination av olika typer av metoder för strategiutveckling. Förstå betydelsen 

av tillämpning av både ekonomiska och icke-ekonomiska värderingsmodeller. 

Bedöma konsekvenser av olika integrationsprinciper (Göteborgs universitet, 2015). 

 

4.2.3 Luleå tekniska universitet 

Luleå tekniska universitet har en kurs som innehöll behandling av etik inom 

systemutveckling: 

● Databaser 1, där studenten skall redogöra för de lagar och förordningar som reglerar 

användningen av personuppgifter (Luleå tekniska universitet, 2017). 

 

4.2.4 Stockholm universitet 

Stockholm har en kurs som nämner explicit etik inom utbildningen: 

● Affärssystem och tjänsteorienterade arkitekturer, där studenten lär sig om 

affärssystem ur olika perspektiv såsom tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och 

etiskt. Kursen bidrar till grundläggande färdigheter i kritisk diskussion och muntlig 
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kommunikation samt praktiska kunskaper i affärssystem. (Stockholm universitet, 

2018) 

 

4.2.5 Lunds universitet 

Lunds universitet har tre kurser kopplade till etik: 

● Informationssystem och verksamhet, där studenten skall förstå hur utformning och 

användning av IS påverkar organisation, verksamhet och individer. Med kursinnehåll 

som hur organisationer fungerar och interagerar med andra organisationer och 

omgivande samhälle, projekt-etik samt skydd för personuppgifter, elektronisk 

kommunikation och ansvar för elektroniska anslagstavlor (Lunds universitet, 2018). 

● IS- och verksamhetsutveckling, där studenten skall analysera och värdera en förändrad 

process ur perspektiven effektivitet, nytt och användbarhet/acceptans/påverkan på 

medarbetare (Lunds universitet, 2017). 

● Decision Support Systems, där studenten skall utvärdera och avgöra 

beslutsstödsystemets allmänna och specifika påverkan på individer, grupper, 

organisationer och omgivande samhälle (Lunds universitet, 2016). 

 

4.2.6 Örebro universitet 

Örebro universitet har en kurs kopplad till etik: 

● Kunskapsutveckling inom informatik, där studenten förväntas få en grundläggande 

förståelse för forskningsetik. Kursens huvudsakliga innehåll är etik inom 

informationssystemutveckling. Examinationsformen för kursen är ett självvärderande 

prov på 0hp. 

 

“Kunskapsutveckling - Yrkes- och undersökningsetik (Provkod: 0130) 

Examineras genom genomförd självvärdering.”   

(Örebro universitet, 2016). 

 

4.2.7 Linköpings universitet 

Linköpings universitet har två kurser som tar upp etik: 

● Samhällets digitalisering, där studenten skall problematisera olika aspekter av 

samhällets digitalisering som fenomen (Linköpings universitet, 2017a). 

● Systemvetares profession: människa, teknik och organisation, där studenten lär som 

om systemvetenskap som profession (etiska förhållningssätt, värderingar, 

hållbarhetsperspektiv, roller och ansvar). Efter kursen ska studenten ha fördjupade 

kunskaper kring etiska dilemman och hållbarhetsfrågor, för att förstå och analysera 

IT-relaterade problem i praktiken. Holistisk syn på IT och verksamhet för att förstå 

sammansatta IT-relaterade problem och föreslå lämpliga lösningar till dessa 

(Linköpings universitet, 2017b). 
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4.2.8 Umeå universitet 

Umeå universitet har tio kurser som nämner etik, varav många nämner explicit etik: 

● IT-innovation, där studenten får reflektera över etiska frågor och genusfrågor 

relaterade till användningen av IT för innovation (Umeå universitet 2014a). 

● IT-strategi, där studenten får reflektera över etiska frågor och genusfrågor relaterade 

till IT-strategier för organisationer (Umeå universitetet 2014b). 

● IT-utveckling, där studenten får reflektera över etiska aspekter av IT-utveckling 

(Umeå universitet 2014c). 

● Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, där studenten kommer i kontakt med 

produktion av vetenskaplig kunskap inom informatikämnet. Kursen tar upp kvalitativ, 

kvantitativ och experimentell ansats till vetenskapliga studier. Även forskningsetiska 

frågor behandlas (Umeå universitet 2017a). 

● Feministisk teknovetenskap, där studenten utifrån feministiska principer och begrepp, 

självständigt får värdera digital teknik i skilda tillämpningssammanhang (Umeå 

universitetet, 2017b). 

● Prototyper för interaktion, där studenten får värdera olika metodansatser avseende 

etiska aspekter på såväl forsknings- som utvecklingsarbete (Umeå universitet 2017c). 

● Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, där studenten får reflektera över 

etiska frågor och genusfrågor relaterade till verksamhetsutveckling (Umeå universitet 

2017d). 

● Användarforskning för interaktionsdesign, där studenten baserat på relevanta begrepp 

samt etiska och samhälleliga perspektiv, värderar ny tekniks möjliga effekt på 

människor, deras praktiker och upplevelser (Umeå universitet 2018a). 

● Informationssystem, där studenten förväntas att kunna visa förmåga att förhålla sig 

analytiskt till digitaliseringen i samhället och individers användning av 

informationsteknik samt de konsekvenser detta för med sig (Umeå universitet 2018b). 

● Sociala och interaktiva medier, där studenten får genomföra konsekvensanalyser av 

egna designförslaget från ett samhälleligt och etiskt perspektiv (Umeå universitet 

2018c). 

 

4.2.9 Malmö universitet 

Malmös Universitet har fyra kurser som tar upp etik: 

● Introduktion till datavetenskap, där studenten ska kunna identifiera och diskutera 

olika etiska aspekter som berör IT och samhälle samt kunna reflektera över hur de 

påverkar varandra (Malmö Universitet, 2017a). 

● Informationssäkerhet, där studenten ska kunna identifiera och diskutera olika etiska 

aspekter inom informationssäkerhet samt hur det påverkar samhälle och vice versa 

(Malmö Universitet, 2017b). 

● Forskningsmetodik, där studenten ska kunna visa kännedom om vetenskapsfilosofi i 

ett datavetenskapligt perspektiv samt kunna göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta etiska aspekter (Malmö Universitet, 2017c). 
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● Examensarbete med inriktning mot systemutveckling, där studenten ska kunna göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter samt kunna visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors 

ansvar för hur den används (Malmö Universitet, 2017d). 

 

4.2.10 Mittuniversitet 

Mittuniversitet har två kurser som tar upp etik: 

● Användarcentrerad Systemutveckling, där studenten lär sig om designrollens ansvar 

och konsekvenser (Mittuniversitet, 2015). 

● Datamodellering och databaser, där studenten ska förklara och exemplifiera begrepp 

inom databasteknik och databassäkerhet (Mittuniversitet, 2017). 

 

4.2.11 Linné universitet 

Linneuniversitet har tre kurser som tar upp etik: 

● Introduktion till informatik, där studenten ska redogöra för IT:s roll och påverkan i 

samhälle och organisationer, samt redogöra för elektronisk handel och dess påverkan 

på människor, verksamheter och samhälle (Linneuniversitetet, 2013). 

● Verksamhetens IT-säkerhet, där studenten lär sig om människan och samhället i 

förhållanden till IT och säkerhet (Linneuniversitetet, 2016). 

● Examensarbete mot affärs och verksamhetsutveckling, där studenten ska kunna 

genomföra en kritisk bedömning av eget och andras arbete med avseende på 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter (Linneuniversitetet, 2012). 

 

4.2.12 Karlstads universitet 

Karlstads universitet har två kurser som tar upp etik: 

● Grön IT, där studenten ska kunna resonera kring var av maskin- och programvara kan 

möjliggöra en mer hållbar verksamhet samt relatera grön IT till hållbar utveckling 

(Karlstads Universitet, 2015). 

● Användartester, prototyping och utvärdering, där studenten ska kunna göra etiska 

ställningstaganden i samband med användarcentrerade utvecklingsaktiviteter 

(Karlstads Universitet, 2009). 
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5. Analys 
I den här delen analyserar vi först litteraturen och sedan analyseras intervjuerna tillsammans 

med kursplanerna. 

 

5.1 Analys av tidigare forskning 

5.1.1 Hur viktigt är det med etik i utbildningen av systemutvecklare? 

Den granskade litteraturen pekar på fyra anledningar till varför etik är en viktig del i en 

systemutvecklares utbildning och hur man bör lyfta fram etiska frågor i utbildningen: 

 

● Det är lättare att anamma ett etiskt tankesätt om det sker tidigt 

● Etik bör diskuteras i kontexten systemutveckling 

● Ny teknik gör att regler och lagar inte hänger med 

● En systemutvecklare måste kunna ta ansvar över sina handlingar 

 

Den första anledningen är viktig då medvetenhet kring etiska frågor och dilemman bör bli en 

vana redan från utbildningen. Topi (2014) menar att det är lättare att ta till sig ett etiskt 

tankesätt om det sker i utbildningen. Med ett tidigt etiskt tänkande har en nyexaminerad 

systemutvecklare en bättre grund för att anamma en etisk kod eller följa etiska riktlinjer på en 

framtida arbetsplats. 

 

Den andra anledningen är viktig för att studenterna inte skall se etik som ett separat ämne. 

Stahl et al. (2014) menar att man bör diskutera etik i samband med ämnet. I utbildningen 

finns det mängder av chanser att lyfta fram etiska frågor kopplade till relevanta exempel inom 

kontexten systemutveckling. Detta kan vara något som hjälper studenterna att förstå etik 

(Thomas & Ahyick, 2010). 

 

Den tredje anledningen är viktig med tanke på att IT-branschen går fort framåt. Det dyker 

upp nya situationer som inte hinner behandlas av lagar och regler (Loui & Miller, 2008). 

Därför är det viktigt att en systemutvecklare har en god grund inom etik för att kunna ta ett 

bra beslut i situationer där det inte finns juridiska regler att följa. 

 

Den sista anledningen är extra viktig, då en systemutvecklare inte bara måste kunna lösa 

problem, utan också måste kunna ta ansvar över sina handlingar och efterföljande 

konsekvenser (Gotterbarn, 2001). Att en studerande systemutvecklare lär sig om etik i 

kontexten systemutveckling, kan underlätta studentens beslutstagande, och således kan 

studenten ta ett större ansvar över sina handlingar i yrkeslivet (Loui & Miller, 2008).  

 

5.1.2 Att ta till sig ett etiskt tankesätt 

Genom att en systemutvecklare har med sig etik redan från utbildningen kan utvecklaren 

förstå att det inte bara är att klara av kravspecifikationen som är det viktiga. Utvecklaren kan 
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då också föreställa sig konsekvenserna som kan uppstå av de beslut som måste tas. Ett etiskt 

tankesätt kan även hjälpa utvecklaren att se individen bakom användaren. Återigen innebär 

det att inte bara skapa systemet enligt kravspecifikationen utan att tänka på vad som händer 

med personen eller personerna som skall använda systemet i skarp miljö. Det är heller inte 

bara den individuella användaren som kan råka illa ut av utvecklarens oetiska beslut i 

samband med utvecklingen av ett system. Även ett företag som köper in systemet kan råka 

illa ut om systemet är oetiskt utvecklat (Topi, 2014). Det gäller att en systemutvecklare tänker 

på det som Loui och Miller (2008) menar; bara för att det inte finns regler som säger att man 

inte får göra något, betyder det inte att man får göra det. 

 

Förmågan att ta etiska beslut är kopplat till förmågan att ta ansvar, och det är också något en 

systemutvecklare bör lära sig. Genom att implementera etik i utbildningen kan studenten 

enklare anamma ett etiskt tankesätt, och på så sätt ha en bättre grund för att kunna resonera 

kring svåra situationer. En systemutvecklare har en skyldighet att ta etiska beslut i 

utvecklingen av ett system. Då en användare av ett system mest troligt inte känner till hur 

systemets inre logik ser ut, kan användaren därför inte bedöma kvalitén eller säkerheten av 

systemet (Baase, 2009). För att kunna ta beslut som ligger i linje med etisk medvetet 

tankesätt kan man använda ett ramverk, speciellt utformat för att vägleda studenten (eller den 

färdigutbildade systemutvecklaren) i känsliga frågor. Ramverket kan tänkas innehålla olika 

etiska och moraliska riktlinjer, exempelvis den gyllene regeln inom etik: Skulle du som 

beslutstagare vara villig att byta plats med dem som påverkas av ditt val? Det finns även 

etiska koder som kan vara till stöd vid en beslutsprocess. 

 

5.1.3 Ökat ansvar med etikkoder i utbildningen 

I litteraturen som granskats har vi märkt att något som är viktigt för systemutvecklare är 

ansvarstagande (Gotterbarn, 2001). En möjlig lösning för att minska ansvarsförnekelse, dvs. 

att inte ta ansvar, samt för att hjälpa en framtida systemutvecklare att ta etiska beslut, är att 

använda sig utav en etisk kod. En etisk kod innehåller regler och riktlinjer om hur man skall 

förhålla sig till kunder, klienter, anställda, arbetsgivare, kollegor och allmänheten 

(Harrington, 1996). Genom att använda en etikkod kan en praktiker inom systemutveckling 

använda koden som en guidning för att ta etiska beslut. Således kan utvecklaren ta ett större 

ansvar över sina handlingar i och med att handlingarna är utförda enligt etikkodens regler. 

Ser vi på etikkoder utifrån ett utbildningsperspektiv kan det mycket möjligt vara till hjälp för 

att en student inom systemutveckling skall “lära sig” etik. Så som både Thomas och Ahyick 

(2010) och Topi (2014) menar, bör etik läras ut tillsammans med andra ämnen. Ett möjligt 

sätt att lyfta etikfrågor i samband med informatikkurser är att studenterna får använda sig 

utav en etisk kod när dem skall utföra en uppgift eller ett projektarbete. Dels kan koden bli ett 

stöd i processen att ta etiska beslut, men också en grund att stå på för att kunna ta ansvar över 

sina handlingar.  

 

Vid införandet av en etisk kod gäller det att koden inte innehåller pseudo-etik (Harrington, 

1996). Pseudo-etik i samband med etiska koder innebär kodifierade regler som redan finns, 

exempelvis lagar som alla redan måste följa. Innehåller koden inga riktiga etiska riktlinjer 
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innebär det att personen som förväntas följa koden inte uppmuntras till att ta etiska 

ställningstaganden till svåra problem som dyker upp. Vid införandet av en etikkod i samband 

med utbildningen av systemutvecklare behöver koden vara tydligt anpassad för just studenter 

inom systemutveckling, och inte bara en generell kod för hela universitetet. Är etikkoden 

anpassad för specifika IT-relaterade situationer underlättar det för studenterna att relatera till- 

och förstå kodens riktlinjer (Harrington, 1996). Det finns en kod som är speciellt utformad för 

just utvecklingen av system. ACM och IEEE har tillsammans godkänt en etisk kod kallad 

“The Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice”. Koden 

rekommenderas som standard för både undervisande och utövande av systemutveckling 

(Association for Computing Machinery, 1999). Koden innehåller 80 punkter, och är inget vi 

tänker gå in på i detaljnivå i den här studien. Koden tar bl.a. upp att man skall ta ansvar över 

sitt arbete, sträva efter kunden, arbetsgivarens och samhällets bästa, samt att respektera 

kundens integritet. 

 

5.2 Analys av intervjuerna och kursplanerna 

Eftersom att intervjuerna gav så pass låg svarsfrekvens då endast 4 av 12 universitet svarade, 

kan inte resultatet representera alla Sveriges universitet. Telefonintervjun gav dock ett 

betydligt bättre innehåll i och med att intervjun utfördes över telefon och det gick att ha en 

dialog med följdfrågor. Utifrån de få svar vi fått på intervjuerna, tillsammans med 

kursplanerna, kan vi dock konstatera att etik är implementerat i utbildningen av 

systemutvecklare. Nivån av etik är varierande mellan universiteten. Det är därför svårt att 

bedöma om det finns något övergripande behov för en förbättring av etikutbildningen inom 

systemutvecklingsrelaterade program. Ser vi på den etik som lyfts fram i utbildningarna 

utifrån det vi har identifierat utifrån kursplanerna och intervjuerna är den otillräcklig jämfört 

med vad den tidigare forskningen säger. Detta baserar vi på att de ansvariga vid universiteten 

som svarat på vår intervju beskriver hur explicita etikfrågor nästan enbart diskuteras i 

samband med uppsatskurser eller andra vetenskapliga kurser. Detta etik-vetenskapliga tema 

var återkommande för nästan alla universitet i granskningen av kursplanerna. I de flesta 

kurser inom ämnet systemutveckling diskuteras explicit etik nästan inte alls, utan etiken är 

istället implicit eller helt frånvarande. Det universitet som har flest kurser med explicit etik är 

Umeå universitet. Ansvarig vid mittuniversitetet höll med om att det kan vara bra att explicit 

nämna etiska dilemman i samband med uppgifter under programmets gång, just för den 

anledningen att studenterna ska förstå kopplingen mellan etik och systemutveckling. Den 

tidigare forskningen säger att etik bör läras ut tillsammans med systemutvecklingsämnet, 

något vi ser som bristfälligt i dagens situation, även om det finns ett fåtal kurser som tar upp 

etik i kontexten systemutveckling. 

 

Att endast ha etik i samband med vetenskapliga kurser kan innebära ett problem, då 

studenterna kan se etik som något separat från systemutveckling (Thomas & Ahyick, 2010).  

Enligt de granskade kursplanerna så lär Göteborgs-, Malmö-, Linné-, Stockholm- och Örebro 

universitet samt Mittuniversitetet ut etik i samband med vetenskapliga kurser. Intervjuerna 

tillsammans med kursplanerna kunde även visa att Göteborgs universitet samt 
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Mittuniversitetet lär ut explicit etik tillsammans med systemutvecklingskurser. 

Mittuniversitetet gör det extra bra, då de explicit lyfter fram etik i samband med 

exempeluppgifter inom systemutvecklingskontexten. Kursplanerna visade även att Uppsala- 

och Umeå universitet har explicit etik i kontexten systemutveckling.  

 

Vidare framgick det av intervjuerna att de flesta ansvariga hade en gemensam syn om att etik 

är ett väldigt brett och svårdefinierat område. Ansvarig vid Mittuniversitet menar att ett 

lärosäte till viss del har misslyckats ifall en student ser etik som något nytt när studenten 

kommer upp till C-nivå. Man bör alltså lyfta fram etik på ett sätt som gör att studenterna vet 

att det är etik dem lär sig. Ansvarig vid Mittuniversitetet menade även att sättet man pratar 

om etik är viktigt. Att använda ord som användarcentrerad design, designroll och 

målgrupper, men egentligen mena etik, är förvirrande för studenterna.  

 

Ansvarig vid Stockholm universitet menade att det oftast är inom de filosofiska ämnena som 

etik studeras och problematiseras kring, vilket speglar sig i Stockholm universitets kursplaner 

där det endast är en kurs som explicit nämner etik. Det kan ge intrycket att etik som eget 

ämne är svårt att få in i kontexten systemutveckling. Detta stämmer överens med det Stahl et 

al. (2014) menar, att man inte skall diskutera etik inom systemutveckling på samma sätt som 

man pratar om etik rent generellt. Detta pekar på att etik bör vara mer integrerat med övriga 

kurser inom just systemutveckling, något som bl.a. Umeå universitet och Mittuniversitetet 

gör. Samtidigt har Umeå universitet tio kurser som faktiskt nämner att studenten skall 

behandla etik inom olika sammanhang i samband till informatik men inget om etik nämns i 

vetenskapligt sammanhang i just kandidatuppsatskursen. Ansvarig vid Mittuniversitetet 

förklarar också att det är viktigt att etik återkommer i flera kurser. Detta bidrar till att hela 

tiden utveckla studentens etiska tankesätt i koppling till utbildningens innehåll (Topi, 2014).  

 

Ansvarig vid Göteborgs universitet menar att det behövs en bredare dialog om vad hållbar 

systemutveckling innebär, och menar att ny teknik, nya beteenden och nya sätt att arbeta är 

en fråga om tillämpad etik. Loui och Miller (2008) är inne på samma spår, och menar att 

utvecklare har ett etiskt ansvar redan innan det finns lagar och regler inom vissa områden, då 

lagarna ofta inte hänger med den nya tekniken och nya sätt att arbeta inom systemutveckling. 

Hållbar systemutveckling kan delvis innebära att etik finns med i systemets livscykels alla 

delar (Topi, 2014). Granskningen av Karlstads universitets kursplaner visar att dem också har 

kurser om hållbar utveckling, men med tanke på kursens namn Grön IT, finns risken att det 

handlar om hållbart i miljösammanhang. Generellt sett pekar kursplanerna på att det kan vara 

så att Göteborgs- Linköpings- och Umeå universitet tillsammans med Mittuniversitet lägger 

en större vikt på etiska frågor jämfört med de övriga universiteten. Det resonemanget bygger 

på att dessa universitet fokuserar på vilka konsekvenser en systemutvecklares beslut kan få, 

och vilket ansvar man behöver som systemutvecklare. Ansvar var något som var 

återkommande genom många artiklar om etik inom systemutveckling, vilket kan antyda att 

dessa fyra universitet har en lite bättre implementation av etik jämfört med dem andra. 

Iallafall med ansvar och systemutvecklingskontexten i åtanke. 
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Ansvarig vid Örebro universitet menar att utbildning inte handlar om att föra över kunskap, 

utan handlar om att studenten själv skall utveckla sin kunskap. Med sådant perspektiv kan 

man se till att studenterna själva skall diskutera, reflektera och aktiv arbeta med etisk 

problematik. Som de ansvariga vid de andra universiteten så höll även Örebro med om att 

etik är något som är ytterst viktigt för utbildningen och kopplar också etik till skrivande och 

vetenskapligt arbete. Örebro universitet ger under kursen kunskapsutveckling inom informatik 

ut en text som heter “Self Assessment” som tar upp diverse dilemman med etiska aspekter 

inom systemutveckling och IT, där studenterna får utföra en självvärdering och reflektera 

över olika scenarion och frågor som berör etik. Denna text stämmer överens med de aspekter 

som ansvarig vid Örebro universitet menar att studenterna bör involvera sig i. Som tidigare 

nämnt menar Stahl et al (2010) att etik inte skall diskuteras som det filosofiska ämne som det 

faktiskt är, utan istället diskuteras i samband med ämnet systemutveckling. Detta är något 

som “Self Assessment”-dokumentet uppfyller, då den tar upp olika etiska scenarion kopplade 

till systemutveckling. Örebro universitet har sitt enda etik-moment på C-nivå, vilket kan 

innebära problem enligt Topi (2014), som menar att studenterna bör komma i kontakt tidigt i 

utbildningen. 

 

Kursplanerna för Lund universitet visar att etik tas upp i olika nivåer, dels på individnivå men 

också på samhällsnivå. Det är något som kan liknas med Umeå universitets sätt att arbeta 

med etik. Umeå universitet tar upp etik i samband med individers konsekvenstänkande inom 

IT samt etiska genusfrågor relaterade till systemutveckling (dvs. samhällsnivå). Uppsala 

universitet gör likadant, dvs. att etik presenteras på olika nivåer. Även Linköpings universitet 

tar upp etiska teman på en global nivå i sina kurser, exempelvis samhällets digitalisering och 

organisationers arbete med socialt ansvar inom IT. Några av dessa kurser har även med 

många av de etiska problem samt dilemman som kan uppstå i samband med 

systemutveckling. Dessa problem kan exempelvis vara betydelsen av olika designlösningar 

och hur de påverkar användare, vilket är etik på en mer individuell nivå, medan ett annat 

problem kan vara rättsliga aspekter som handlar om vilka juridiska konsekvenser handlingar 

kan få. Genom att utsätta studenterna för etiskt tänkande på olika nivåer men med koppling 

till systemutveckling, kan man tänka sig att studenterna ser etik som något som hör till alla 

delar av systemutvecklingsbranschen.  

 

Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet har kurser som tar upp juridiska aspekter, 

vilket kan vara viktigt för en systemutvecklare att förstå. Men precis som Loui och Miller 

(2008) säger så har en person som arbetar som systemutvecklare har ett etiskt ansvar som 

sträcker sig utanför lagen, då lagar och regler inte alltid kan hänga med utvecklingen av ny 

teknologi. 

 

Efter granskningen av kursplanerna blev det uppenbart att etik är någonting som faktiskt 

finns i utbildningen på alla universitet, även om mängden etik var varierande. Genom att 

undersöka hur etik är implementerat inom olika universitet ville vi kunna svara på frågan om 

det finns ett behov av en förbättring av etikutbildningen. Det är därför viktigt att förstå 

skillnaden mellan vad kursplanen säger och dess praktiska utförande. Ett mål eller en 

momentbeskrivning kan vara väl utformad i kursplanen men det är öppet till spekulation om 
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på hur väl det är representerat i praktiken. Med tanke på att vi inte fick svar från alla 

universitet, har många kursplaner granskats utan att vi vet om etik tas upp under hela kursen 

eller bara under ett litet moment. Att etik nämns under ett seminarium kan rent tekniskt täcka 

kursplanens föreskrifter, men ger inte studenten något etiskt medvetande i samband med just 

systemutveckling. Därför beror denna metod av informationssamling helt på universitetets 

ärliga representation av sin utbildning i form av kursplaner, och det påverkar i slutändan 

studiens slutsats. 

 

Generellt visar kursplanerna tillsammans ett mönster där etikutbildningen syftar på hur 

individen och samhället påverkas av en systemutvecklares arbete och tekniker, tyvärr 

benämner kurserna sällan etik som just – etik. 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt frågor om etik bör lyftas fram i 

utbildningen av systemutvecklare. Studien ville även besvara om det fanns något behov för 

förbättring av etikutbildningen inom systemutvecklingsprogram eller motsvarande 

utbildningar. Detta försökte vi visa genom att undersöka hur etik är implementerat i 

utbildningen i dagsläget, vilken roll som etik har i utbildningen och hur viktigt etik anses 

vara. Med en litteraturstudie kunde vi ta reda på hur den tidigare forskningen om etik inom 

systemutveckling har sett ut. Med en dokumentstudie kunde vi se hur kursplanerna beskrev 

utbildningarna. Utöver det utförde vi även intervjuer. I intervjuerna ställde vi frågor till 

ansvariga vid systemutvecklingsprogram på universiteten i Sverige angående hur etik är 

implementerat vid deras institution.  

 

Litteraturstudien visade att etik är något som är viktigt inom branschen systemutveckling, i 

och med att en systemutvecklare har potential att missbruka sin expertis inom ämnet då 

slutanvändarna ofta inte har samma tekniska kunskaper. Det resultatet antydde att det finns 

brister i hur studenter inom systemutveckling utbildas inom etik idag, men det är svårt att 

säga om det finns något förbättringsbehov på svenska universitet endast baserat på 

litteraturstudiens resultat. Däremot kunde vi efter vår analys av intervjuerna och 

dokumentstudien jämföra intervjuernas resultat med resultatet från litteraturstudien. De tre 

resultaten kunde tillsammans besvara hur etik bör lyftas fram i utbildningen av 

systemutvecklare, samt om det finns något förbättringsbehov. Vi kom fram till tre punkter att 

tänka på när man lyfter fram etik i utbildningen:  

 

1. Det är lättare att anamma ett etiskt tankesätt om det sker tidigt.  

2. Etik bör explicit diskuteras i kontexten systemutveckling.  

3. Etik bör vara återkommande genom hela utbildningen. 

 

Vi anser att dessa tre punkter är applicerbara på alla utbildningar inom systemutveckling. Ser 

vi på hur dagens utbildning ser ut i förhållande till dessa tre punkter ser vi ett behov för 

förbättring. Baserat på hur både kursplaner och intervjusvar har beskrivit hur etik har tagit 

plats i utbildningen, ser vi inte att alla universitet lever upp till dessa tre punkter fullt ut. 

Baserat på de intervjusvar vi fått, men även från granskningen av kursplanerna redovisar vi 

nedan varför vi anser att universiteten har möjlighet till en förbättring av sin etikutbildning: 

 

Flera av universiteten lyfter fram etik sent i utbildningen, ofta i samband med 

uppsatsskrivandet på C-nivå. Etiken bör introduceras så tidigt som möjligt, vilket innebär att 

det kan vara bra att etiska moment introduceras för studenterna under deras första termin 

(Topi, 2014). Vi ser därför att det finns ett behov för förbättring på punkt 1. 

 

Punkt 2 uppfylls inte heller av alla universitet. Etik diskuteras sällan explicit som just etik i 

kontexten systemutveckling. Genom att lyfta etiska frågeställningar i samband med området 

systemutveckling kan man ge en bättre grund för att studenterna skall anamma ett etiskt 

tänkande (Stahl et.al, 2010). Om studenten får ta del av scenarion som representerar verkliga 
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händelser, som studenten själv kan relatera till, kan studenten få ett bättre etiskt tankesätt 

inför arbetslivet (Thomas & Ahyick, 2010). Studenterna stöter i många fall istället på etik 

utan att veta om det, exempelvis i form av användarcentrerad design som i sin tur kan 

innehålla implicit etik. På punkt 2 varierade behovet av förbättring, då några universitet 

faktiskt verkade väldigt duktiga på att väva ihop etiken med systemutvecklingen. Trots att 

några universitet uppfyllde denna punkt ser vi ändå ett generellt behov av förbättring. 

 

I dagsläget ser det i många fall inte ut som att etik är något som är återkommande genom hela 

utbildningen. Men i och med att vi inte har fått kontakt med alla universitet kan vi inte veta 

det helt säkert. Baserat på att kursplanerna och intervjuerna visade att studenterna inte stöter 

på explicit etik i fler än en eller ett par kurser ser vi att ett visst behov av att förbättring finns 

även på punkt 3. 

 

Ett sätt att leva upp till dessa tre punkter kan vara användandet av en etisk kod genom hela 

utbildningens gång. Detta kan resultera i att explicita etiska frågor lyfts fram i kontexten 

systemutveckling och kan vara till nytta för att lära studenter hur man på ett bra sätt skall 

behandla etiska dilemman. Att ett universitet skapar en egen etisk kod kan hjälpa studenterna 

att ta beslut i samband med sin utbildning. Dels blir den etiska koden ett stöd i processen att 

ta etiska beslut, och dels får studenten en vana att föreställa sig vilka konsekvenser som hens 

beslut kan få. I och med att en systemutvecklarstudent ofta jobbar med olika projekt under 

studietiden, kan den etiska koden introduceras redan från den första terminen, och på så sätt 

bli en del av studentens vardagliga arbete. Etiska koder som finns i dagsläget är väldigt långa 

och ofta på engelska. Att på svenska universitet istället skapa en etisk kod på svenska kan 

vara till fördel för studenten.  

 

Resultatet av den här studien kan vara till nytta för alla universitet eller högskolor med en 

systemutvecklarutbildning, även de som inte har granskats i just den här studien. Vid 

utformandet av framtida kursplaner kan ansvariga vid de olika institutionerna använda sig 

utav studiens resultat för att försöka lyfta fram etik på ett effektivt sätt. 

 

En kvalitativ studie är ett bra tillvägagångssätt för forskning inom området, då det ger en bra 

förståelse för etik och hur det är kopplat till systemutveckling. I efterhand anser vi att vi hade 

uppnått ett bättre resultat om vi hade utfört våra intervjuer på ett annat sätt. Istället för att 

skicka e-mail till ansvariga för programmen, borde vi ha kontaktat universiteten via telefon 

som första steg. Den telefonintervju som utfördes visade sig ge betydligt bättre data i och 

med att följdfrågor kunde ställas. Även om intervjuerna skulle kunna ha varit bättre 

strukturerade, ledde det till att vi fick en överblick över hur etiken har implementerats rent 

praktiskt, något som kursplanerna inte visade. 
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7. Slutsats 

Genom att låta studenter som läser en systemutvecklarutbildning diskutera etik i samband 

med verkliga scenarion som skulle kunna uppstå i yrkeslivet kan studenterna tänkas förstå 

etik på ett bättre sätt jämfört med om etik diskuteras som ett separat ämne. Att låta etik vara 

mer involverat i flera moment genom utbildningen, skulle studenterna kunna tänkas ta till sig 

etik som en vana. Med det menar vi att etik bör vara en del av flera (eller alla) kurser genom 

studietiden, med start från första terminen. 

 

Baserat på litteraturstudien samt intervjuerna kom vi fram till att etik inom systemutveckling 

är ett svårdefinierat ämne och som i utbildningen oftast är kopplat till vetenskapligt arbete. 

Både kursplanerna och intervjusvaren visade att etik är något är implementerat i utbildningen 

av systemutvecklare idag. Däremot är det en variation av mängden etik på de olika 

universiteten. Vissa universitet har flera kurser med explicita etikmoment medan andra 

universitet endast har en kurs som behandlar etik. Det är dessutom svårt att veta hur 

universiteten har implementerat etik rent praktiskt i utbildningen utan en mer djupgående 

granskning. 

 

Den här studien har identifierat tre punkter som bör uppfyllas när etik lyfts fram i 

utbildningen av systemutvecklare: 

 

1. Det är lättare att anamma ett etiskt tankesätt om det sker tidigt.  

2. Etik bör diskuteras explicit i kontexten systemutveckling.  

3. Etik bör vara återkommande genom hela utbildningen. 

 

Baserat på hur kursplanerna beskriver etikens implementation, tillsammans med 

intervjusvaren, ser vi ett generellt behov för förbättring. Med tanke på att vi inte fick svar från 

alla universitet, har många universitet endast granskats utifrån deras kursplaner, och därmed 

är det svårt att säga om etik tas upp under hela kursen eller bara under ett litet moment. Det är 

svårt att enbart genom svaren på intervjuerna och granskning av kursplanerna dra specifika 

slutsatser angående om huruvida etik inom systemutveckling är tillräckligt utformat inom 

alla universitet. Däremot kan man se att det finns brister i hur etikutbildningen är utformad 

för systemutvecklare och det finns ett generellt utrymme för förbättring. 

 

Eftersom resultatet av denna studie inte kan säga så mycket om hur universiteten 

implementerar etik i utbildningen rent praktiskt, hade en vidare studie kunnat tänkas vara att 

närmare studera hur de olika universiteten hanterar kurserna som vi har identifierat som 

kurser med etiska moment. På så sätt kan man eventuellt upptäcka om det finns fler kurser 

som behandlar etik, förslagsvis genom att se närmare på innehållet i kursen, ex. föreläsningar 

eller olika exempeluppgifter som handlar om systemutveckling. Detta hade kunnat bidra till 

en bättre uppfattning av etikutbildningen och hade gett ett tydligare svar på om det finns 

andra förbättringsmöjligheter än vad vi har identifierat. Avgränsningen skulle också kunna 

vidgas till att även inkludera högskolor för att se om resultatet är liknande på en bredare 

skala. Vidare forskning om hur vidare vilken den bäst lämpade etiska koden är kan vara 
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intressant just för att ge studenter vägledning, då de som finns utgivna kan vara för 

komplicerade eller för långa för studenter som precis har börjat sin utbildning.  
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