
Inbjudan till kurs: 
Introduktion till datadriven tjänsteutveckling, 7.5 hp 

 
Bakgrund: Tillgången till data ökar exponentiellt i takt med att tekniker för generering av utvecklas 
och att datalagring blir allt billigare och enklare att använda. Detta innebär att företag i allt större 
utsträckning söker efter nya möjligheter att bättre kunna utnyttja data för att utveckla eller 
förbättra tjänsteerbjudanden till kunder. Den ökade mängden data, nya tekniker och nya 
tjänsteerbjudanden ställer krav på nya kompetenser och nya roller hos företag.  

I syfte att skapa bättre möjligheter för företag att utnyttja data erbjuder Högskolan i Borås kursen 
’Introduktion till datadriven tjänsteutveckling’. Kursen är en del i ett större arbete med att utveckla 
en avancerad utbildning för företag avseende datadriven tjänsteutveckling. Målet är att kunna 
erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Kursens innehåll har utvecklats i samverkan mellan 
Högskolan i Borås och ett 15-tal företag från Borås och Göteborgsområdet samt 
intresseföreningen itSMF och är följaktligen baserat på reella kompetensbehov. Kursen är 
utformad för att individer skall kunna delta parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. Kursen är en 
akademisk kurs vilket innebär att den ger akademiska poäng (7,5 högskolepoäng). 

Målgrupp: Kursen vänder sig till både managers och operativ IT-personal som har ett intresse av 
att lära sig mer om hur data kan utnyttjas på ett bättre sätt för att förbättra eller utveckla nya 
tjänster. 

Innehåll och syfte: Kursen syftar till kursdeltagarna ska: 
• Kunna beskriva en datadriven tjänsteutvecklingsprocess 
• Få insikt i metoder, modeller och verktyg som stödjer datadriven tjänsteutveckling 
• Kunna redogöra för teorier om beslutstöd, innovation och tjänst 

Former: Flexibla utbildningsformer tillämpas, halvfart, flera inspelade föreläsningar, distans med 
vissa träffar under kursperioden. 

Förkunskaper: Kandidatexamen eller motsvarande. Med motsvarande menas att sökande som 
inte har en kandidatexamen kan antas genom reell kompetens. Den reella kompetensen utgörs av 
den sökande varit yrkesverksam i minst sex år samt kan visa på att arbetsuppgifter har utförts som 
är relevanta för IT-sektorn.  

Kostnad: 0 kr.  

Tid och plats: Kursen genomföras under perioden 2019-04-01—2019-06-09. Vid de tillfällen som 
hela gruppen samlas fysiskt kommer lokaler på Högskolan i Borås att användas. 

Examination: Skriftliga rapporter och muntliga presentationer. 

Anmälan: Görs senast den 11 mars på antagning.se. Om du inte tidigare besökt antagning.nu 
behöver vissa uppgifter eventuellt uppdateras. Om du söker kursen med ”reell kompetens” 
behöver vissa dokument laddas upp. Mer information om anmälan och reell kompetens finns på 
nästa sida. Hör av er till oss om ni behöver support när ni skall registrera er för kursen. 

Medverkande företag: byBrick, Centiro, Ellos, Ericsson, Eton, Evry, Illumineight, itSMF, Pulsen 
Omsorg, Pulsen Production, Pulsen Retail, Sofigate, Support Service Institute, Toyota Material 
Handling, Vinga of Sweden och Volvo Cars. 

Kontakt: leif.andersson@hb.se, stefan.cronholm@hb.se 

 

 



 

Information om anmälan till kursen 

Förkunskapskravet för kursen är kandidatexamen eller motsvarande reell kompetens. 

I samband med att du anmäler dig till kursen på www.antagning.se hämtas dina elektroniska 
meriter automatiskt. Beroende på när du studerat finns mer eller mindre tillgängligt elektroniskt. 
Kontrollera därför din ansökan efter ett par dagar för att se om du uppfyller behörighetskravet. 
Saknas några meriter kan du ladda upp dem direkt på dina sidor. 

Om du inte har en kandidatexamen kan du göra en ansökan om bedömning av reell kompetens.  

Vad innebär reell kompetens?  

I ansökan om reell kompetens ska du redogöra för hur du tillgodogjort dig kompetens 
motsvarande kandidatexamen. Du kan till exempel åberopa arbetslivserfarenhet, 
internutbildning, odokumenterade studier, studiecirklar eller färdigheter som byggts upp 
utomlands. Du behöver motivera och påvisa hur du uppfyller examensmålen för kandidatexamen 
och bifoga de handlingar du vill åberopa som styrker detta.  Tänk på att det är du som sökande 
som skall bevisa din sak.  

Ansökan om prövning av reell kompetens finns här på den nedanstående länk, men behöver 
kompletteras med personligt brev och handlingar som styrker ärendet. 

https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/En-annan-vag/Ansok-om-
provning-av-reell-kompetens-sa-har/ 

Generell information om reell kompetens finns här: https://www.studera.nu/att-valja-
utbildning/anmalan-och-antagning/reell-kompetens-och-undantag/#;0;1;2;3 

Var uppmärksam på att handläggning av reell kompetens sker manuellt och kan ta lite tid. Var 
därför noggrann i din ansökan men försök att skicka den så fort som möjligt.  

Vilken reell kompetens förväntar vi oss i denna kurs? 

1. Minst sex yrkesverksamma år inom IT-sektorn eller en kombination av yrkesverksamma år 
och högskolepoäng.   

2. Textförfattande: t ex rapporter, utredningsmaterial, utvärderingar, white papers (tekniska 
rapporter), redovisningar, presentationer. 

3. Icke-akademiska kurser. 
 

Kurslitteratur är på svenska och engelska 
 

Dokument som styrker ovanstående punkter laddar du upp på www.antagning.se 
 


