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Uppföljning av Högskoleverkets granskning av ämnet
företagsekonomi vid Blekinge tekniska högskola
Ärendet
I samband med den nationella utvärderingen av ämnet företagsekonomi ifrågasatte
Högskoleverket på basis av den externa bedömargruppens rapport magisterrätt i
ämnet vid Blekinge tekniska högskola (beslut reg.nr 643-422-01, daterat 2002-0408). En uppföljning av granskningen skulle genomföras i mars 2003.
Blekinge tekniska högskola överlämnade till Högskoleverket den 27 mars 2003 en
redovisning över åtgärder vidtagna i syfte att förbättra den bristande
lärarkapacitet/kompetens som enligt bedömarna rådde vid tidpunkten för
utvärdering.
Professor emeritus Bertil Gandemo, Lunds universitet, professor emeritus Erling
Petterssohn, Uppsala universitet samt professor Elisabeth Sundin, Linköpings
universitet, samtliga medlemmar i den tidigare bedömargruppen utsågs att bistå
såsom sakkunniga vid denna uppföljning.
De sakkunniga lämnade sitt yttrande till Högskoleverket 2003-04-04.
Yttrandet bifogas.
Bedömning
Bedömarna anser att de åtgärder som vidtagits sedan prövningen år 2001 väl
överensstämmer med deras rekommendationer. De föreslår därför att Blekinge
tekniska högskola skall få behålla rätten att utfärda magisterexamen med
ämnesdjup i företagsekonomi.
Beslut
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning. Det föreligger inte längre
skäl att ifrågasätta magisterexamensrätten i företagsekonomi vid Blekinge tekniska
högskola. En uppföljning av det pågående arbetet kommer att genomföras i
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samband med uppföljningen av samtliga utbildningar som ingick i utvärderingen
av företagsekonomi år 2001.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
projektansvarig Jana Hejzlar i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler.
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Till universitetskansler Sigbrit Franke

Yttrande angående uppföljning av Högskoleverkets granskning av
ämnet företagsekonomi vid Blekinge tekniska högskola
Bakgrund
Vid Högskoleverkets granskning hösten 2001 av ämnet företagsekonomi vid Blekinge tekniska
högskola ifrågasattes högskolans rättighet att ge magisterexamen i företagsekonomi med
ämnesdjup (se rapport 2002:10 R sid. 5). Skälet var att ämnet hade för få disputerade. Ämnet
hade 1,2 lärare med professors-/docentkompetens, 1 disputerad och 9,5 adjunkter. ”Ökningen av
antalet disputerade lärare måste ske relativt snabbt för att ämnet fortsättningsvis ska kunna
erbjuda magisterexamen med ämnesdjup” (rapport 2002:10 R sid. 38).
Åtgärder
Företagsekonomi ingick tidigare i Institutionen för Ekonomi och Management. Denna gick vid
årsskiftet 2002/03 ihop med delar av institutionen för humaniora och samhällsvetenskap under
det nya namnet Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap. En bredare
forskningskompetens finns därför tillgänglig. Totalt har den nyskapade institutionen 21
disputerade. Av dessa svarar företagsekonomi för 6,7 personer, räknat i heltidsekvivalenter.
Under hösten 2002 disputerade två adjunkter i företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk
styrning. De söker lektorat resp. befordran till lektor vid institutionen. En vid
bedömningstillfället disputerad adjunkt angavs då inte i företagsekonomi men räknas nu dit och
söker lektorat med inriktning mot organisation. Ämnesbedömning pågår av en lektor med
utländsk doktorsexamen och en disputerad har anställts som lektorsvikarie på halvtid. En lektor,
som vid bedömningstillfället var disputerad, kommer att avlastas administrativa uppgifter och
kunna ägna mer tid åt undervisning och forskning.
Totalt finns 11,3 adjunkter, räknat i heltidsekvivalenter. Forskningsaktiviteten bland dessa har
ökat. Under åren 2003–2005 beräknas 4 adjunkter disputera. Av dem har en tidigare avlagt
licentiatexamen. 3 adjunkter, som uppvisar mer än 50 procents aktivitet i forskarstudierna,
beräknas disputera efter år 2005. Ytterligare 3 adjunkter bedriver forskarstudier, men de uppvisar
inte aktivitet över 50 procent. Fyra av doktoranderna tillhör den nationella forskarskolan
”Management och IT”. Företagsekonomi vid Uppsala universitet är värdinstitution och
samarbete sker med andra universitet och högskolor.
Under 2001 och 2002 fanns 18 respektive 27 helårsstudenter på D-nivån i företagsekonomi. Fyra
fördjupningar erbjuds i ämnet, nämligen ekonomisk styrning, organisationsteori, finansiering och
beslutsteori. Disputerade företagsekonomer finns för kursansvar och undervisning.
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Överväganden och bedömning
Av erhållen information framgår inte om institutionen ger en 5-poängskurs eller två 5poängskurser inom varje fördjupning i företagsekonomi. Ett utbud av fyra fördjupningar lockar å
ena sidan fler studenter, men å andra sidan innebär alltför få disputerade kursansvariga inom varje
enskild fördjupning viss känslighet vid tjänstledighet, sjukdom etc. Institutionen har dock genom
den organisatoriska förändringen bättre förutsättningar än tidigare att i företagsekonomi utnyttja
lärare från andra samhällsvetenskapliga ämnen för undervisningsmoment som avser t.ex.
forskningsmetodik och handledning.
Antalet disputerade i företagsekonomi har på ett år (egentligen redan till hösten 2002) ökat från
2,2 till 6,7 personer. Detta har skett genom såväl disputationer som nyanställningar. Intern
omfördelning av administrativa uppgifter frigör också kapacitet hos en disputerad för
undervisning. Det är en fördel att ökningen fördelar sig på flera av de ämnesområden där
fördjupningskurser ges. Prognosen över antalet doktorsexamina innevarande och kommande två
år är tillfredsställande. Speciellt bra är att flera av doktoranderna har inriktning mot det som är
institutionens profil ”Management och IT”.
Med utgångspunkt från de förhållanden som rådde vid bedömningstillfället hösten 2001 och de
åtgärder som vidtagits sedan dess gör vi den bedömningen att Blekinge tekniska högskola även
fortsättningsvis kan ge magisterexamen i företagsekonomi med ämnesdjup.
Askim, Täby och Norrköping den 4 april 2003
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