
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Högsta betyg för spetsutbildning vid LTU 
 
Utbildningarna Informationssäkerhet och Systemvetenskap har fått betygen 
Mycket hög kvalitet respektive Hög kvalitet från Högskoleverket (HSV). I en  
ny kvalitetsutvärdering har HSV givit toppbetyg för utbildningar vid LTU inriktade 
mot en glödhet bransch, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

 
- Ja det här är naturligtvis väldigt glädjande eftersom vi vet att den branschen är starkt  

växande och efterfrågar våra utbildningar. Ett nära exempel på det är Luleå med Facebooks  

etablering. Betyget visar att vi ligger bra till och att våra studenter har väldigt god chans att  

stärka sin redan påbörjade karriär eller att få jobb efter sin utbildning, säger Johan Sterte rektor  

vid Luleå tekniska universitet.   

 

Master Informationssäkerhet, med en hög andel internationella studenter som studerar  

på distans, har fått betyget Mycket hög kvalitet av HSV. LTU är ett bland endast tre  

lärosäten i landet som fått det höga betyget för utbildning inom området informatik där 

informationssäkerhet ingår. Den handlar om hur framtidens informationshantering via  

Internet ska kunna ske på ett säkert sätt. HSV:s mycket höga betyg för Informationssäkerhet  

har flera förklaringar. 

  

- Det handlar om engagerade lärare som också har gedigen erfarenhet av distansutbildningar  

och om duktiga och motiverade studenter, liksom en stark forskningsanknytning där kunskap  

via praktik har en stor betydelse, säger Dan Harnesk, utbildningsledare för Master 

Informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet.  

 

Systemvetenskap kandidat, har fått betyget Hög kvalitet av HSV. Det är en utbildning som  

bl a handlar om att förbättra och utveckla informations- och kommunikationssystem i samspel  

mellan teknik, verksamhet och människa. 

 

- Ett bra upplägg av kursen med handledning och seminarier leder studenterna rätt, säger Harriet 

Nilsson, utbildningsledare Systemvetenskap.   
            
           Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 
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