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Utvärdering av nationalekonomi
Högskoleverket ser ingen anledning att ifrågasätta examensrätten för grundutbildningarna i
ämnet nationalekonomi vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan
Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet,
Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mitthögskolan, Stockholms universitet, Sveriges
lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö
universitet samt Örebro universitet.
För dessa lärosäten kommer en uppföljning av utvärderingen att göras inom tre år. Lärosätena ska
då redogöra för vilka förbättringsåtgärder de vidtagit.
Det föreligger dock skäl att ifrågasätta magisterexamensrätten i nationalekonomi vid Linköpings
universitet på grund av den låga ämnesmässiga nivån inom området makroekonomi (se vidare
under avsnittet Högskoleverkets reflektioner och slutsatser). Högskoleverket avser därför att
genomföra en uppföljning av innehållet i utbildningen i mars 2003.
Högskoleverket ser ingen anledning att ifrågasätta examensrätten för forskarutbildning inom
ämnet vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Jönköping,
Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet,
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet samt
Örebro universitet.
Vid Karlstads universitet har ämnet, enligt lärosätets egna regler, ännu ej erhållit rätt att påbörja
forskarutbildning i nationalekonomi. Högskoleverket anser att detta är ett klokt beslut eftersom
lärarkompetensen behöver förstärkas.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
projektansvarig Jana Hejzlar samt utredare Albin Gaunt och i närvaro av avdelningschef Ragnhild
Nitzler.

Sigbrit Franke

Jana Hejzlar
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Högskoleverkets reflektioner och slutsatser

Bedömargruppen har genomfört ett omfattande arbete och nu föreligger en god lägesbeskrivning
över nationalekonomiämnet år 2001. Det är värdefullt att gruppen redogjort för sina utgångspunkter och värderingsgrunder. Med tanke på att ämnet tycks ha svårt att rekrytera till högre
nivåer inom grundutbildningen är betraktelsen över arbetsmarknaden mycket intressant. Högskoleverket vill särskilt reflektera över vissa aspekter i bedömningen samt beröra frågan om
ackreditering.

Ämnets karaktär och kvalitetssäkring
Till skillnad från många samhällsvetenskapliga ämnen tycks nationalekonomi ha inte bara en
nationell, utan även en internationellt bestämd ämneskärna. Likheterna i kursinnehåll och kraven
på progression i ämnet är därför betydande mellan olika institutioner/lärosäten och länder. Det
finns därför en accepterad måttstock för en kvalitetsbedömning. De förslag som bedömargruppen
lämnar när det gäller de kollegiala utvärderingarna av utbildningen vad avser tentamina och uppsatser ser verket därför som mycket intressanta.
Bedömargruppen gör också med utgångspunkt i kursplanerna en bedömning av huruvida studenterna erbjuds en grundutbildning som gör dem konkurrenskraftiga vid en eventuell antagning till
forskarutbildning i ämnet. Oberoende av vilken profilering de olika institutionerna erbjuder ska
en examen med huvudämnet nationalekonomi enligt bedömargruppen innehålla avancerade kurser i både mikro- och makroekonomisk teori samt åtminstone en grundläggande kurs i ekonometri. Den låga ämnesmässiga nivån var t.ex. en orsak till att Mitthögskolan miste sin magisterexamensrätt år 1999. Ett utvecklingsarbete som resulterat i en klar nivåhöjning gjorde att man
återfick denna rätt i en ny prövning i samband med den nu genomförda utvärderingen.
Institutionen vid Linköpings universitet erbjuder inga avancerade kurser i makroteori. Lärarkompetens för detta tycks i nuläget saknas. Bedömargruppen anser att studenterna därmed
knappast är behöriga till forskarutbildning i ämnet. Gruppen ifrågasätter därför institutionens
magisterexamensrätt med ämnesdjup, en bedömning som Högskoleverket instämmer i.
Institutionen vid Umeå universitet har under år 2001 inte erbjudit några kurser i ekonometri.
Det finns dock god lärarkompetens inom detta område och kurserna är redan planerade för nästa
läsår. Men anledning härav avstod de sakkunniga från att ifrågasätta magisterrätt vid denna
institution.
Det finns ett antal institutioner som visserligen erbjuder avancerade kurser inom ämnets kärna
men endast som valfria kurser. Det innebär att studenterna inte får en klar vägledning när det
gäller att uppnå progression i ämnet. Vid en uppföljning av utvärderingen avser verket att särskilt
följa upp hur dessa institutioner försäkrar sig om att deras magisterstudenter uppnår kunskaper
som motsvarar den enligt ovan nämnda internationella standarden. Institutionen vid Uppsala
universitet lyfts fram i bedömargruppens rapport för den väl sammanhållna strukturen i
grundutbildningen.
Ämnet har svårigheter att rekrytera till högre nivåer i grundutbildningen trots att man har mycket
stora studentkullar på A-nivå. Ett skäl till detta tycks vara studenternas diffusa uppfattning om
arbetsmarknaden för nationalekonomer. Trots detta gör de utvärderade institutionerna ytterst
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sällan uppföljningar av före detta studenter, vilket annars är ett mycket bra redskap i frågan.
Stockholms universitet utgör i detta fall ett positivt undantag.

Ackreditering
Under den pågående utvärderingen av nationalekonomiämnet har Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet erhållit en ackreditering enligt EQUIS (European Quality Improvement System)
medan Handelshögskolan vid Umeå universitet har fått ett negativt besked. Sedan tidigare är även
Handelshögskolan i Stockholm ackrediterad. Dessa ackrediteringar har omfattat hela ekonomutbildningen vid respektive ”högskola” men resultatet – i form av rapport och bedömning – är inte
tillgängligt utanför de berörda institutionerna. Att utbildningarna genomgår ackreditering kan
tolkas som ett tecken på kvalitetsmedvetenhet.
Till skillnad från prövningar som genomförs enligt EQUIS är Högskoleverkets utvärderingar
nationella, dvs. här bedöms samtliga utbildningar i ett väldefinierat ämne i landet givet dess
förutsättningar. Det innebär att bedömargruppen i Högskoleverkets utvärdering har andra
utgångspunkter. Givet detta kan vi konstatera att den nationalekonomiska institutionen i Umeå
står sig mer än väl i en jämförelse med andra svenska institutioner. Kvaliteten i grund- och
forskarutbildning kan exempelvis knappast anses vara lägre än vid motsvarande institution i
Lund.

Vetenskaplig grund och profilering inom grundutbildningen
Ämnet är spritt på många orter och såväl på de små som på de stora institutionerna sköts undervisningen i stor utsträckning av lärare utan tid för egen forskning och kompetensutvecklig i
tjänsten. I de lokala arbetstidsavtalen har tid för forskning och kompetensutveckling avsatts, men
denna tycks ofta inte kunna utnyttjas i realiteten. Det är angeläget att lärosätena gör en uppföljning av lektorernas och adjunkternas faktiska möjligheter till kompetensutveckling. Lärarnas
utrymme för egen forskning och kompetensutveckling är en grundläggande förutsättning för att
grundutbildningen ska kunna vila på en vetenskaplig grund. En målmedveten och framgångsrik
satsning när det gäller kompetensutbildning av adjunkterna har under en längre tid pågått vid
institutionen vid Luleå tekniska universitet.
Rekryteringen av disputerade lärare är viktig i de mindre miljöerna för att åstadkomma ett rimligt
förhållande mellan antalet disputerade lärare och antalet studenter som ska skriva kandidatrespektive magisteruppsatser. Det framstår också som självklart att de mindre institutionerna
måste profilera sig. Högskolan Dalarna framstår som ett gott exempel i detta avseende för bland
annat Högskolan i Gävle, som ännu inte verkar mogen för magisterexamen med djup i ämnet,
och för Mitthögskolan. Det handlar om att samla och knyta an till lokala resurser för att hitta
egna nischer som transportekonomi eller fastighetsekonomi m.m. Institutionen vid Högskolan
Dalarna visar att en målmedveten satsning på fokuserad forskning och forskarutbildning är möjlig
även vid en regional högskola och att den ger mycket goda effekter på grundutbildningen.
Ett annat gott exempel är Luleå tekniska universitet som öppet deklarerar att de studenter som vill
ta en magisterexamen i nationalekonomi just där måste vara beredda att skriva sina uppsatser
inom ämnets forskningsprofil, dvs. naturresursekonomi. Detta stämmer väl med regeringens
intentioner om att studenterna bör få adekvat information inför val av utbildning och studieort.
Flera institutioner kunde enligt Högskoleverkets mening på motsvarande sätt marknadsföra sina
starka sidor.
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Kritisk massa i forskarutbildningen
Med tanke på tillgång till lärare, antal studenter på ämnets kandidat- och magisternivåer samt ett
behov av att verka i tillräckligt stora miljöer anser bedömargruppen att grundutbildning i
nationalekonomi bedrivs på alltför många orter. Resurssplittringen framstår ännu klarare när det
gäller forskarutbildningen. Dessvärre tycks detta inte vara något nytt fenomen, vilket framgår av
bedömargruppens referens till tidigare genomförda utvärderingar. Det är positivt att gruppen
framför konstruktiva förslag på hur de nationella resurserna ska kunna nyttjas mer effektivt än i
nuläget.
Dessa förslag kan dessutom ses i ljuset av det samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm
och Stockholms universitet som har resulterat i ett utomordentligt framgångsrikt program för
forskarstuderande. Att detta program, när det gäller de valfria kurserna, dessutom omfattar
Uppsala är föredömligt.
Miljöerna är olika stora vad avser antalet forskare och lärare och därmed varierar även lärosätenas
möjligheter att erbjuda de nödvändiga teori- och metodkurserna i egen regi. Det samarbete som
förekommer mellan de mindre institutionerna behöver förstärkas genom formaliserad anknytning
till någon av de stora institutionerna. Valet av samarbetspartner bör med nödvändighet styras av
institutionernas olika forskningsprofiler liksom av tidigare samarbete. Den framgångsrika forskning och forskarutbildning som man bedriver vid Högskolan Dalarna i samarbete med Uppsala
universitet och Väg- och transportforskningsinstitutet visar på fördelarna med ett sådant samarbete. Samtidigt kan Umeås vilja att anpassa schemat för att möjliggöra studierna för doktoranderna från Luleå vara ett annat gott exempel.
När det gäller att producera doktorsavhandlingar utmärker sig Göteborg på ett positivt sätt. Produktionen av doktorsavhandlingar – i förhållande till handledarkapaciteten – borde dock kunna
vara större vid Stockholms universitet än vad den är idag.
Högskoleverket instämmer i gruppens bedömning om att det inom ämnet existerar ett behov av
formaliserat samarbete mellan olika institutioner och avser i samband med uppföljningen av
denna utvärdering att särskilt ta upp den frågan.
Vid institutionen i Karlstad, som enligt universitetets egna regler ännu inte fått starta forskarutbildning, finns s.k. skuggdoktorander, som inte är formellt antagna någonstans, men som faktiskt
studerar på denna nivå och handleds av institutionens biträdande professor. Dessa måste erbjudas
en mer rättssäker studiesituation. Högskoleverket avser att utreda frågan inom ramen för sin
tillsynsverksamhet.

Internationalisering
Ämnet är uppenbarligen internationellt till sin karaktär. Liksom i andra utvärderingar framhåller
institutionerna i denna fråga studentutbytet. Antalet utbytesplatser inom grundutbildningen är i
allmänhet väl tilltaget i förhållande till antalet studenter som önskar utnyttja platserna. Eftersom
ganska många kurser erbjuds på engelska kan man också locka till sig relativt många utländska
utbytesstudenter. Internationella handelshögskolan i Jönköping utmärker sig med en särskilt
omfattande studentrörlighet. Det är emellertid angeläget att lärosätena gör en utvärdering av sina
åtaganden när det gäller internationaliseringen av grundutbildningen och relaterar dessa till
kvalitet och innehåll snarare än till omfattningen.
Högskoleverket instämmer i bedömargruppens åsikter att det är en kvalitetsbefrämjande åtgärd
att rekrytera lärare och doktorander internationellt, och att doktorander som befinner sig i systemet bör uppmuntras att spendera en period av sin utbildning utomlands.
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Studentinflytande och jämställdhet
Det formella studentinflytandet verkar fungera väl. Däremot kan samtliga institutioner förbättra
det informella inflytandet och uppföljningen av de kursutvärderingar som genomförs.
Ämnet är traditionellt mansdominerat och antalet kvinnliga förebilder, professorer och docenter i
ämnet, är anmärkningsvärt lågt. Vid platsbesöken har som orsak till detta framhållits att ämnet
anses ställa krav på abstrakt och analytiskt tänkande liksom goda kunskaper i matematik vilket
inte sägs locka kvinnliga studenter. I undersökningar från 1970-talet redovisas ca 17 procent
kvinnliga studerande i grundutbildningens högre kurser. Idag ligger antalet på 20–25 procent. Att
öka andelen kvinnliga studerande med 3–7 procent under en period om 30 år kan inte anses vara
tillfredställande. Samtidigt gäller ungefär samma siffror både för de doktorander som antas och de
som disputerar i ämnet. Det senare är positivt, att man inte tappar de kvinnliga studenterna på
högre nivåer. En hel del återstår dock att åtgärda när det gäller rekryteringen och övergången från
A- till B-nivån.
Inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna har man arbetat sedan länge med att öka
rekryteringen av kvinnliga studenter. Goda exempel på detta arbete finns inte minst i den nyligen
publicerade utvärderingen av matematikämnet. (Högskoleverkets rapport 2002:3 R)

Organisation
Det finns många sätt att organisera ämnena vid olika lärosäten. Högskoleverket är medvetet om
att vissa strukturer, som exempelvis storinstitutioner, ibland är nödvändiga för att dra ner lärosätets administrativa kostnader. Det finns även andra vinster att göra som visas i t.ex. det unika
ämnesövergripande samarbetet mellan företags- och nationalekonomiämnena vid SLU. Samtidigt
finns organisatoriska lösningar som tycks fungera förlamande på ämnets utveckling. Högskolan
Dalarna och Södertörns högskola tycks vara starkt centraliserade och kommunikationen mellan
ledningen och institutionerna/avdelningarna bristande. Ämnesgrupperna upplever att beslutsprocessen är oklar och känner sig därför inte delaktiga. Ämnesföreträdarna tycks ha mycket litet
utrymme för att påverka verksamheten särskilt vid Högskolan Dalarna. Vid Södertörns högskola
anser dessutom både lärarna och studenterna att den administrativa servicen är mycket
otillfredsställande.
I samband med uppföljningen av denna utvärdering avser därför verket särskilt att fokusera på
organisationsfrågorna vid Högskolan Dalarna och Södertörns högskola.

Resurser
Flera högskolor och universitet behöver enligt bedömargruppen rekrytera ytterligare disputerade
lärare, seniora forskare och professorer. Samtliga i utvärderingen ingående institutioner/motsvarande anger resursbrist, men ibland görs detta utan att man närmare reflekterar över hur
resurserna brukas. Bedömargruppen för fram en intressant tanke om en utredning av vilka incitament som dagens tilldelningssystem ger och huruvida effekterna av detta system är de som statsmakten avser. Utvärderingsresultaten antyder att institutionerna har ett ekonomiskt intresse av att
registrera så många studenter som möjligt på A-kurserna och erbjuda dessa studenter billigast
möjliga undervisning. Till och med en så stor och ansedd institution som den nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet erbjuder bara storföreläsningar på A-nivå. Samtidigt
finns det ett uttalat intresse från statsmakten att locka fler studenter till högskolan, inte minst från
studieovana miljöer. Bedömargruppen konstaterar vidare att antalet doktorander som antas till
forskarutbildningen i ämnet minskar, vilket är särskilt anmärkningsvärt vid de stora
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institutionerna där man har en god handledningskapacitet. Det minskade intaget stämmer illa
med statsmaktens önskan att öka examinationen av doktorer.
Högskoleverket ställer sig således positivt till en sådan utredning som gruppen förespråkar.

De icke statliga högskolorna
Utvärderingen har även omfattat Handelshögskolan i Stockholm och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Dessa två högskolor har examensrätter och ett särskilt avtal med staten.
Högskoleförfattningarna är därför inte direkt tillämpbara på deras verksamhet (utom Lag om tillstånd att utfärda vissa examina, SFS 1993:792).
Bedömargruppen konstaterar att studenterna vid Handelshögskolan i Stockholm kan erhålla en
examen på magisternivå utan att ha genomfört ett examensarbete motsvarande 20 poäng som
enligt högskoleförordningen krävs för motsvarande examen vid de statliga universitet och högskolor.
Gruppen konstaterar vidare att doktoranderna vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
undervisar i större omfattning än de 20 procent som högskoleförordningen tillåter vid de statliga
lärosäten.
Högskoleverket ställer sig tveksamt till huruvida detta slags undantag från högskoleförordningen
överensstämmer med statsmaktens intentioner och avser därför att uppmärksamma regeringen på
dessa förhållanden.
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Utgångspunkter och tillvägagångssätt

Sedan januari 2001 har Högskoleverket arbetat i enlighet med det regeringsuppdrag, som innebär
att samtliga utbildningar för generella och yrkesexamina ska utvärderas inom en sexårsperiod.
Utvärderingen omfattar både grund- och forskarutbildning. När det gäller de generella examina
utvärderas huvudämnet, dvs. ämnesutbildningar som ges upp t.o.m. kandidat- eller magisternivå.
Samtliga lärosäten i landet som ger en viss utbildning ingår i en enskild ämnes- eller
programutvärdering.
Utbildningarnas kvalitet står i fokus i utvärderingarna och syftena är huvudsakligen:
•

att bidra till institutionens/motsvarande egen kvalitetsutveckling

•

att ge information till studenter inför valet av utbildning

•

att granska om utbildningen svarar mot mål och bestämmelser i högskolelagen och
högskoleförordningen.

Högskolelag, högskoleförordning och högskolans egna mål är utgångspunkter för utvärderingarna. Högskoleverket granskar utbildningarnas kvalitet i ett helhetsperspektiv vad avser förutsättningar, genomförande och resultat. De kvalitetsaspekter som ingår i verkets utvärderingar är framtagna i samarbete med lärosätena utifrån en tolkning av målen i högskolelag och
-förordning. Kvalitetsaspekterna för utbildningens förutsättningar är: student-/doktorandgruppens rekrytering och sammansättning, lärarkompetens och möjligheter till kompetensutveckling,
utbildningens mål, innehåll och organisation, bibliotek och övrig informationsförsörjning, lokaler
och utrustning. I kvalitetsaspekterna för genomförandet ingår: studenternas/doktorandernas
arbetssituation, lärarnas arbetssituation, utbildningens uppläggning, examinationsformer, en
kritisk och kreativ miljö för utbildningen. De kvalitetsaspekter för utbildningens resultat som
granskas är: utvärdering och kvalitetsarbete, uppföljning och genomströmning.
Utvärderingsmodellen består av tre delar: en självvärdering som institutionen/motsvarande
genomför, en extern bedömning inklusive platsbesök som utförs av en bedömargrupp som utgörs
av ämnessakkunniga, samt en uppföljning. Den externa bedömargruppens referensramar och
värdegrunder utgör en viktig utgångspunkt i bedömningen. Mer information om det generella
tillvägagångssättet kan hämtas från Högskoleverkets hemsida www.hsv.se.
I utvärderingen av grundutbildning i nationalekonomi ingår 19 institutioner/motsvarande. De
finns vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan Dalarna, Högskolan i
Gävle, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Linköpings universitet,
Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mitthögskolan, Stockholms universitet, SLU (två
institutioner), Södertörns högskola, Växjö universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och
Örebro universitet.
I utvärderingen av forskarutbildningen i ämnet ingår 14 institutioner/motsvarande. De finns vid
Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan Dalarna, Högskolan i
Jönköping, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, SLU (två
institutioner), Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet
och Örebro universitet.
Utvärderingsarbetet har genomförts i en projektorganisation bestående av ett sekretariat och en
extern bedömargrupp. Bedömargruppen har haft två ordföranden:
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Professor Lennart Hjalmarsson, Göteborgs universitet
Professor Marianne Stenius, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Övriga ledamöter i bedömargruppen har varit:
Professor Roland Andersson, KTH
Professor Olvar Bergland, Norges landbrukshögskola
Doktorand Christer Berglund, Luleå tekniska universitet
Professor Finn Försund, Oslo universitet
Professor Birgit Grodal, Köpenhamns universitet
Studerande Jimmy Hollén, Högskolan i Skövde
Professor Lars Hultkrantz, Högskolan Dalarna
Studerande Anna Larsson, Högskolan i Gävle
Professor Ewa Rabinowicz, Livsmedelsekonomiska institutet
Doktorand Daniel Waldenström, Handelshögskolan i Stockholm.
Sekretariatet har utgjorts av projektansvarig Jana Hejzlar samt utredarna Albin Gaunt och Eva
Åström.
Högskolorna genomförde självvärderingarna under våren 2001 och bedömargruppen utförde sina
platsbesök – en heldag per lärosäte – under hösten 2001. Vid varje platsbesök deltog 4–6
ledamöter från den externa bedömargruppen. En ordförande, en utredare från Högskoleverket
samt någon av student-/doktorandrepresentanterna deltog i samtliga besök. Under besöken
samtalade bedömargruppen med institutionsledning, ämnesansvariga, lärare och studenter på
samtliga nivåer samt doktorander.
Institutionerna/motsvarande gavs i februari 2002 möjlighet att kommentera de beskrivande
delarna av bedömargruppens rapport. Med utgångspunkt i självvärderingarna och ev.
kompletteringar har sekretariatet försökt ge en så rättvisande kvantitativ beskrivning som möjligt.
Skillnaderna i de olika verksamheterna gör dock uppgifterna svårjämförbara.
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Bedömargruppens yttrande

Till Högskoleverket
2002-03-26
Reg.nr 643-440-01

Utvärdering av nationalekonomiutbildningar vid svenska
universitet och högskolor
Högskoleverket initierade i början av år 2001en utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning inom nationalekonomi. För bedömningen anlitades följande bedömargrupp:
Professor Roland Andersson, KTH
Professor Olvar Bergland, Norges landbrukshögskola
Doktorand Christer Berglund, Luleå tekniska universitet
Professor Finn Försund, Oslo universitet
Professor Birgit Grodal, Köpenhamns universitet
Studerande Jimmy Hollén, Högskolan i Skövde
Professor Lars Hultkrantz, Högskolan Dalarna
Studerande Anna Larsson, Högskolan i Gävle
Professor Ewa Rabinowicz, Livsmedelsekonomiska institutet
Doktorand Daniel Waldenström, Handelshögskolan i Stockholm.
Ordförande för gruppen har varit professor Lennart Hjalmarsson, Göteborgs universitet, och
professor Marianne Stenius, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Utgångspunkt för utvärderingen har varit de kvalitetsaspekter som tillämpas vid Högskoleverkets
nationella ämnes- och programutvärderingar. Institutionernas/motsvarande självvärderingar och
den information som framkommit vid platsbesöken har utgjort underlag för bedömningen.
Bedömare som har sin hemvist vid någon av de utvärderade institutionerna/motsvarande har inte
deltagit i bedömningen av sitt eget lärosäte.
Härmed överlämnas bedömargruppens yttrande till Högskoleverket.

För bedömargruppen

Lennart Hjalmarsson och Marianne Stenius
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Nationalekonomi i världen, i Sverige
och på arbetsmarknaden

Ekonomifagets internasjonale karakter
Ekonomifaget dreier seg om å forklare hvordan en ekonomi fungerer og å utvikle teorier for
hvordan en ekonomi kan og bör fungere. Hvordan blir ressurser – arbeidskraft, produksjonsutstyr
og naturressurser – brukt, og hvordan kan og bör de brukes, både på kort og lang sikt. Teoriene
gjelder for enkelte markeder og totale ekonomier. Teoriutvikling og innsikt i hvordan ekonomier
fungerer er i sin karakter internasjonale, på linje med matematikk, fysikk, osv. som fag. Fordi
ekonomier kan ha ulik organisasjon og ressursgrunnlag vil anvendelser av ekonomisk teori i form
av empirisk forskning variere mellom land. Men de bakenforliggende teorier og
metodegrunnlaget i form av statistikk og kvantitative metoder, vil vœre internasjonale.
Grunnelementene i et universitets- eller högskolestudium vil vœre makro, mikro og kvantitative
metoder. Et karakteristisk trekk ved utviklingen av ekonomi som fag de siste par hundre år er at
teoriene har utviklet seg fra et filosofisk ståsted med hovedsakelig verbale analyser, til mer og mer
vekt på eksplisitte modeller som er matematisk formulert, som man finner f.eks. i fysikkfaget.
Matematiseringen har funnet sted for at man skal kunne forstå hva teoriene egentlig går ut på.
For å kunne gjöre mer presise prediksjoner av faktisk utvikling har metoder som matematisk
statistikk og andre kvantitative metoder blitt tatt i bruk i empirisk forskning. Denne utviklingen
er internasjonal.
Mens kjernen i ekonomifaget stadig kan bekrives med stikkordene mikro, makro og kvantitative
metoder, så har det vært en rivende utvikling i anvendelsesområdene for ekonomi de siste 50 år.
Vi har fått en rad anvendelser av sentrale ressursallokerings-modeller innenfor regionalekonomi,
helseekonomi, transportekonomi, turisme-ekonomi, miljøekonomi, etc. Ekonomisk teori har også
ekspandert fokus. Den ekonomiske angrepsmåten med å modellere agenters (forbruker,
produsent, etc.) adferd som styrt av incentiver til å gjöre det ”best mulig” for seg selv, har gått inn
på f.eks. sosiologenes og statsviternes enemerker. Ekonomiske modeller er brukt til å forklare visse
former for kriminell adferd, f.eks. skatteunndragelse og korrupsjon. Spillteori er tatt i bruk f.eks. i
kombinasjon med asymmetrisk informasjon mellom agenter, som i prinsipal-agent-modellen.
Industriell ekonomi er nå et stort emne innenfor ekonomisk teori. Dereguleringer i mange land
det siste tiåret har gitt en oppblomstring i spesialiseringen reguleringsekonomi bygget på
incentivteori. Når det gjelder makroekonomi har det vært lansert en rekke teorier etter den förste
Keynesianske bölge som er blitt belönnet med Nobelprisen i ekonomi. Pga. kompleksiteten i de
nyere makroteorier har det vært nödvendig også her å ta i bruk mer og mer matematikk.
Når det gjelder studiet av ekonomi kan det virke som ekonomi er et modningsfag. Den abstrakte
tenkemåten skiller seg fra andre samfunsfag, og skaper forståelsesproblemer snarere enn selve
bruken av matematikk. Etter vår oppfattning er det som regel umulig å oppnå en god ekonomisk
intuisjon med mindre man har konkrete modeller å forankre intuisjonen i. Det er en
missoppfattelse å forestille seg at man kan oppnå god ekonomisk intuisjon uten den
referanseramme som matematiskt formulerte modeller gir. Det er derfor et felles internasjonalt
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problem hvordan et ekonomistudium skal utformes mht progresjon helt fram til fullfört
doktorsgrads-studium.
Organiseringen av ekonomistudiet mht type eksamener og hvor lenge man studerer ekonomi
varierer internasjonalt. Det er ganske utbredt at kurs ned til ett semesters varighet inngår i andre
utdanninger. Vanlige nivåer for ekonomistudier er Bachelor med tre til fire års studier med
varierende innhold av ekonomi, og Master som vanligvis er to år i tillegg, men også her med
varierende innhold av ekonomi. I Norge og Danmark har man forholdsvis lange studier i
ekonomi og tilhörende metodefag, med over fem års studier til cand. oecon-graden. Norge legger
for tiden om studieordningen i henhold til EU’s modell med 3 + 2. Dette vil innebære en
reduksjon av studietiden i ekonomi da ett semester går med til forberedende studier i psykologi,
filosofi og logikk. I Norge tilbyr de regionale högskoler kurser i ekonomi på såkalte ökonomiskadministrative linjer. Studiene er av to til tre års varighet. Det er overgangsmuligheter til
universitetsstudier. Ut fra den kortfattede karakterisering av utviklingen i ekonomifaget ovenfor
må det være klart at en kort utdanning i ekonomi må begrenses sterkt mht emner og
anvendelsesområder som kan dekkes. Man må ikke blande sammen det at undervisningen skal
være forskningsbasert, med at studentene etter f.eks. to års studier i ekonomi selv kan gjöre
arbeider som er forskning.
Med visse variasjoner er kravet til en doktorgrad i ekonomi temmelig lik i de fleste land fordi
formålet er å komme opp til forskningsfronten, som er internasjonal og dokumentert ved artikler
i tidsskrifter. Men forskningsfronten er i dag ganske bred, fra teoretiske bidrag i ”main-stream”
tidsskrifter til bidrag i spesialtidsskrifter for anvendt ekonomi som grenser mot ”Trade journals”,
slik at ambisjonsnivået likevel kan variere ganske mye. Hvis grunnutdanningen ikke er av
tilstrekkelig lengde eller dybde må nödvendigvis dette tas igjen i forskerutdanningen. Det er ingen
snarvei til en doktorseksamen i ekonomi hvis man vil være på et internasjnalt nivå. Den totale
studietid i ekonomi for å bli ferdig doktor varierer nok ikke så mye internasjonalt.
Det har nylig vœrt reist kritikk mot en for sterk matematisering av forskerutdanningen på
bekostning av forståelse av og intuisjon for hvordan en faktisk ekonomi fungerer. Det er ikke tvil
om at matematikk blir misbrukt i forskningsartikler i den forstand at teoriene kan bli en
intellektuell lek uten tilknytning til noen virkelighet (jmf. Lejonhuvud’s artikkel ”Life among the
Econs” hvor econ-stammen rankerte folk etter hvor sirlig spikkede ”Walrus”-pinner de kunne lage
(pinnene ble så kastet på bålet), og Frisch’s utfall mot ”playometrics” på Pave-koncilet i 1965). Et
problem med en slik kritikk er at det kan vœre en unnskyldning for manglende nödvendige
matematikk-kunnskaper. Det er viktig i et internasjonalt perspektiv ikke å fire på krav til metode
selv om det finnes uheldige utslag. Gode handledere bör kunne skille klinten fra hveten for sine
studenter. Når det gjelder intuisjon og forståelse for faktiske ekonomiske mekanismer må man
heller ikke glemme at slike egenskaper må modnes over tid, og at man ikke kan vente at ferske
doktorer er fullbefarende her.
Hvordan ekonomi skal innlœres diskuteres livlig i blant annet verdens störste ekonomforening,
Amercian Economic Association. For en student som vet han skal bli doktor viser internasjonal
erfaring at det svarer seg med å satse på matematikk og kvantitative metoder tidlig i studiet. Men
dette er ikke en farbar veg for studenter som önsker mindre doser ekonomi, f.eks i kombinasjon
med andre fag. Det er et internasjonalt problem at ekonomiundervisningen på grunnnivå kretser
rundt et begrenset sett temaer, som med progresjon i studiet fram til doktorsutdanning blir
gjentatt på et allt höyere abstraktionsnivå med mer og mer matematikk. Hvor liten den minste
forsvarlige dosen i ekonomi kan vœre, er også et spörsmål det ikke finnes et patentsvar på.
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Det har vœrt eksperimentert med ulike undervisningsformer internasjonalt. Det kan se ut som
kritt og tavle er vanskelig å slå. Regneövelser og modellgjennomgang i små grupper ser ut til å
vœre et nödvendig innslag. Det er i denne forstand ekonomi er ”laborativ”.
Eksamensformen gir forskjellige incentiver til innlœring. Studentenes kvalitet ved ferdig
utdanning er ikke uavhengig av om det brukes hjemmeeksamen, gruppeeksamen , dagseksamen
og essay-skrivning, kort tid og multiple choice, etc. Inflasjon av karakterer og studentenes
rettssikkerhet påvirkes av om det bare er en intern sensor (foreleseren), eller om det er flere og
eksterne sensorer (anonyme).
Forskjellige typer undervisningsopplegg medförer opplagt forskjellige kostnader. Men det er ikke
gjort internasjonale sammenlikninger mht slike kostnadsforskjeller.

Internationell karaktär i svenskt kontext
Examensordning och utbildningsstruktur
Prestationerna vid svenska universitet och högskolor uttrycks i poäng, där 20 poäng motsvarar en
termins studier. För kandidatexamen krävs 120 poäng (tre års studier) varav 60 poäng inom ett
visst ämne och för magisterexamen krävs 160 poäng varav 80 poäng inom ett visst ämne. För
inträde till forskarutbildning krävs kandidatexamen, dvs. tre terminers studier inom ämnet.
Nyligen har också en magisterexamen med bredd införts. För denna krävs ej någon fördjupning
utöver kraven för kandidatexamen.
Förutsättningarna för grundutbildning och forskarutbildning i ämnet nationalekonomi i Sverige
skiljer sig markant från förutsättningarna i våra nordiska grannländer. (Däremot är likheterna
med USA betydligt större.) Unikt för Sverige, i en nordisk jämförelse, är dels den mycket korta
grundutbildningen i ämnet, dels dess starka koppling till ”civilekonomprogramutbildningarna”,
samt det prestationsbaserade resursfördelningssystemet. Samtliga dessa faktorer är starkt styrande
för grundutbildningens uppläggning och innehåll.
Kopplingen till civilekonomutbildningarna innebär ett omfattande utbildningsåtagande på
grundkursen (A-nivån) i ämnet med ett stort antal studenter som endast läser nationalekonomi
under en enda termin som en del av sin programutbildning, men som sedan vanligtvis specialiserar sig i företagsekonomi. Rekryteringen till fortsättnings- (B-nivån) och fördjupningsnivån
(C–D-nivån) i ämnet sker i betydande utsträckning från den grupp studenter som läser fristående
kurser samt också i viss utsträckning från civilingenjörsutbildningarna.
Grundutbildningens expansion från ett litet antal universitet till ett 20-tal lärosäten har också
påverkat förutsättningarna. Det ligger i sakens natur att kursutbudet ovanför grundnivån skiljer
sig avsevärt mellan de stora universitetsinstitutionerna och institutionerna vid de små högskolorna. Även om rekryteringen till ämnet kanske har påverkats positivt av det ökade utbudet, leder
uppsplittringen av ämnet på ett stort antal orter till relativt små eller mycket små årgångar på
fördjupningskurserna vid de flesta lärosäten. Ur denna synvinkel har även nationalekonomi fått
ett ”småämnesproblem”.
Historiskt har ekonometrin haft en mycket svag ställning i den svenska nationalekonomiutbildningen. Den främsta orsaken härtill torde vara att den ekonometriska kompetensen i mycket
stor utsträckning funnits på de statistiska institutionerna vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Detta historiska mönster håller gradvis på att förskjutas mot allt större inslag av ekonometrisk kompetens på de nationalekonomiska institutionerna.
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Det ligger i sakens natur att kvalitetsnivån på en genomsnittlig svensk doktorsexamen ligger
under en norsk eller dansk motsvarande ca två års kortare studietid inom ämnet, vilket givetvis
påverkar svenska doktorers konkurrenskraft på en alltmer internationaliserad akademisk
arbetsmarknad. Den svenska doktorsexamen har därför en inriktning mot jämförelsevis mera
icke-fortsatt-akademisk karriär. Jämfört med doktorerna i de nordiska grannländerna torde en
betydligt större andel av de svenska doktorerna i nationalekonomi välja en icke-akademisk karriär
efter sin doktorsexamen.

Matematikens och statistikens roll i ämnet
Av de samhällsvetenskapliga disciplinerna har nationalekonomin gått längst då det gäller att
utnyttja matematik och statistik. Jämfört med andra samhällsvetenskapliga discipliner dominerar
den logiskt deduktiva metoden. Utbildningen i nationalekonomi går därför i hög grad ut på att
lära ut stringenta matematik- och statistikkrävande teorier och metoder. Vi vill här diskutera två
aspekter av detta, dels konsekvenserna för utbildningen, dels kritiken mot matematikens och
statistikens roll i ämnet.
Ur optimal investeringssynpunkt torde det vara mest effektivt att inleda studierna i ämnet med
relativt omfattande metodkurser i matematik och matematisk statistik som grund för de mera
renodlade kurserna i ekonomisk teori och ekonometri. Denna uppläggning präglar också grundutbildningen i våra nordiska grannländer. I såväl det svenska som det amerikanska systemet
kolliderar emellertid den modellen med behovet av att göra A- och B-nivåerna mera anpassade för
de studenter som inom ekonomprogrammen koncentrerar sig på företagsekonomi. Eftersom
majoriteten av ekonomprogramstudenterna rekryteras från de icke matematikkrävande
samhällsvetar- och ekonomlinjerna på gymnasiet, samt exponeras för ämnet under endast en
termin, ligger det i sakens natur att speciellt uppläggningen av grundkursen (första terminen)
karakteriseras av en avvägning mellan allmänbildning (economic literacy) i ämnet med en
pedagogik som inte förutsätter några djupare kunskaper i matematik och statistik och att lägga
grunden (foundation) for fortsatta studier i ämnet. Bristen på matematik- och statistikkunskaper
har vid de flesta institutioner medfört en tonvikt på ekonomisk allmänbildning på A-nivån.
Den starka betoningen av matematiska och statistiska metoder har utan tvivel bidragit till att
avskärma nationalekonomi från övriga samhällsvetenskapliga ämnen. ”Särskilt minns jag hur den
berömde norske nationalekonomen [och, tillsammans med Tinbergen, förste nobelpristagaren i
ämnet] Frisch satte skräck i oss genom ekvationer, formler och kurvor som vi var ur stånd att
begripa” skriver Herbert Tingsten i sina memoarer. Den inomvetenskapliga debatten om ämnets
formalisering i matematiska och statistiska termer är också gammal och regelbundet
återkommande. Utan att gå in på denna debatt här vill vi ändå framhålla ett par aspekter av
relevans för utbildningen i nationalekonomi:
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•

Utvecklingen inom ämnet är i mycket hög grad internationellt konkurrensdriven. Att
inte delta i konkurrensen på en konkurrensutsatt marknad innebär att man tvingas lämna
marknaden.

•

I jämförelse med utbildningen, speciellt forskarutbildningen, vid de internationellt
ledande universiteten är matematik- och statistikkraven relativt modesta i den svenska
grund- och forskarutbildningen. I detta avseende, och med en viss tillspetsning, kan man
säga att den svenska forskarutbildningen slutar där de ledande universiteten börjar sin.
Den främsta effekten av detta är att svenska nationalekonomers bidrag till den
internationella teori- och metodutvecklingen inom ämnet är relativt blygsamma.

•

Interdependensen mellan teori- och metodutvecklingen och den empiriska forskningens
kvalitet är mycket stark, varför god empirisk forskning kräver goda kunskaper i ekonomisk teori och ekonometriska metoder. Sådana kunskaper kan inte förvärvas utan en god
bakgrund i matematik och statistik. Ett halvt sekels ekonometrisk forskning har övertygande visat vilka vilseledande och felaktiga resultat som kan erhållas i empirisk forskning om denna baseras på ”measurement without theory”. När teori- och metodkunskaperna är otillräckliga urartar forskning till beskrivningar eller enkla utredningar istället
för analys som genererar ny kunskap.

Ekonomi
Finansieringen av grundutbildningen i Sverige är prestationsbaserad. Inom ramen för ett totalt
takbelopp ges universitet och högskolor möjlighet att producera utbildningstjänster upp till sina
respektive takbelopp. För varje student som deltar i en kurs och för varje examenspoäng som
avläggs erhålls en viss ersättning som omräknat till helårsekvivalenter betecknas ersättning för
helårsstudent respektive helårsprestation. Summan av dessa båda ersättningar utgör den nationella
eller centrala prislappen för ämnet.
I jämförelse med ämnen inom konstnärlig, teknisk, medicinsk och naturvetenskaplig fakultet, är
den centrala tilldelningen av medel till ämnen inom samhällsvetenskaplig fakultet relativt låg.
Nationalekonomi tillhör således de ämnen som tilldelats de lägsta centrala prislapparna. Nivån på
prislapparna, vars struktur fastlades i början av 1990-talet, speglar en viss historisk uppfattning
om olika fakultetsområdens karaktär med avseende på vilket slag av undervisning (föreläsningar,
övningar, datorlaborationer, experiment, etc.) som krävs för en effektiv utbildning. Trots
omfattande kritik under senare år har denna prislappsstruktur bevarats.
Medan prislapparna för ett ämne utgör tilldelningen till högskolan för en viss utbildningsprestation, är det högskolorna själva som bestämmer den interna resursfördelningen. Det finns inget
krav på att de nationella prislapparna också ska gälla vid den interna resursfördelningen mellan
den centrala nivån inom högskolan och fakulteterna eller internt inom fakulteterna.
De ekonomiska förutsättningarna för grundutbildningen skapas således på åtminstone tre nivåer
inom högskolesystemet: av det nationella finansieringssystemet och den centrala tilldelningen av
medel, av den omfördelning av centrala medel som genomförs internt inom lärosätet och/eller
fakulteten, samt av de ekonomiska prioriteringar som görs/kan göras inom ämnet. Här är, som vi
nedan återkommer till, budgetansvarets placering vid de mindre högskolorna avgörande.
De ekonomiska förutsättningarna för forskarutbildningen skiljer sig relativt kraftigt från
grundutbildningen. För finansiering av utbildningsbidrag och doktorandtjänster erhåller
universiteten speciella anslag som endast får utnyttjas som studiestöd, medan övriga kostnader, för
lokaler, inredning, utrustning, resor, material, opponenter etc., för forskarutbildningen, förutsätts
finansieras via de generella fakultetsanslagen eller med externa medel. Således måste
expenskostnaderna för doktoranderna täckas inom ramen för dessa anslag.

Arbetsmarknaden för nationalekonomer
På arbetsförmedlingens hemsida sägs att nationalekonomer är en liten yrkesgrupp som huvudsakligen anställs inom offentlig sektor, även om fler fått anställning i den privata sektorn under
senare år. Nationalekonomer arbetar med att göra utredningar, analyser och prognoser företrädesvis inom departement, myndigheter och länsstyrelser. Inom privat sektor kan man, enligt
hemsidestexten, bli ”cash manager” eller göra länderstudier åt banker och stora företag.

21

En viss vägledning om arbetsmarknadsläget för nationalekonomer ger SACO:s förbund JUSEK
som varje år genomför en enkät bland nyexaminerade om hur, var och när de får sitt första arbete.
Nationalekonomer är dock här ingen egen yrkeskategori utan ingår i två bredare grupper;
samhällsvetare respektive civilekonomer. Bland samhällsvetarna finns även akademiker med bl.a.
statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och kulturgeografi som huvudämne. I
denna huvudkategori anställs 56 procent inom offentlig sektor, främst i statlig förvaltning.
Arbetsmarknaden är starkt koncentrerad till huvudstaden; 57 procent arbetar i Stockholm eller
Uppsala. I gruppen civilekonomer dominerar istället privat sektor i vilken 84 procent har
anställts. Mer specifik information om arbetsmarknaden för nationalekonomer ger de alumnienkäter som genomförs av nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Den
senaste undersökningen gjordes år 1998 (Priks och Säve-Söderbergh 1998/1999). Tyvärr är
svarsfrekvensen inte så hög (66 procent). Undersökningen visar dock att bland dem som svarade
och sökt arbete (95 personer) hade knappt 80 procent fått ett ”relevant arbete”, dvs. ett arbete för
vilket studier i nationalekonomi utgör en merit och/eller behövs för att klara arbetsuppgifterna.
63 procent av dessa hade fått ett sådant arbete efter en söktid kortare än tre månader.
Ett intressant resultat i enkäten är att de relevanta arbetena är jämnt fördelade mellan privat och
offentlig sektor; 48 respektive 52 procent. En fjärdedel arbetar i andra privata företag än banker;
något färre än så i offentlig förvaltning respektive banker. Detta innebär en väsentlig uppgång för
privat sektor i jämförelse med vad som framkom i de enkäter som institutionen genomförde
under 1970- och 1980-talen.
Ett annat intressant resultat gäller svaren på frågan om vilka delområden inom ämnet som alumni
använder sig av. Svaren indikerar att de viktigaste delområdena finns inom makro och finans, som
knappt hälften av de med ”relevanta arbeten” hade nytta av. En dryg tredjedel hade användning
för kunskaper i ekonometri. En sjättedel uppger att de använder kunskaper i välfärdsekonomi
respektive cost-benefitanalys. En följdfråga om vad man önskade läsa mer av gav störst utslag för
kapitalmarknadsteori och ekonometri.
Slutligen kan noteras att en mycket liten andel, knappt fyra procent, av det totala antalet svarande
har gått vidare till forskarutbildning.
För att få lite mer kött på benen har vi gjort en egen liten undersökning genom att läsa Dagens
Nyheters orubricerade platsannonser vid tre tillfällen under december månad 2001. Vi har där
valt ut alla tjänster som enligt vår bedömning skulle kunna vara ”relevanta arbeten” enligt
ovanstående definition. Detta urval redovisas i Tabell 1.
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Tabell 1. Tjänster annonserade i orubricerade platsannonser i Dagens Nyheter den 2, 9 och
20 december 2001 för vilka högskoleutbildning i nationalekonomi kan tänkas vara en del av
en lämplig bakgrund.
Arbetsgivare (län/land)

Passande kompetens

Nyckelord i annons

Tre utredare med
ekonomisk inriktning

Konsumentverket (A)

mikro, ekonometri

utreda och analysera olika
hushållsgrupper, orsakerna till prisskillnader

Två chefer

Stockholmsbörsen (A)

finans, ekonometri

utredningar, corporate
finans

Två regionplanerare

Regionplane- och
trafikkontoret (A)

miljöekonomi,
transportekonomi +
fysisk planering

utreda, branschers
utvecklingstendenser

Jurist eller samhällsvetare Justitiedepartementet (A)

mikro, ekonometri

Börsanalytiker/
marknadsbevakare

Stockwords (A)

finans, ekonometri

Högskolelektor
naturesurshushållning

Södertörns högskola (A)

mikro, miljöekonomi

Två handläggare

Utbildningsdepartementet
(A)

mikro, offentlig
ekonomi

Administrativ sekreterare Östermalms
stadsdelsförvaltning (A)

offentlig ekonomi

kvalificerade
utredningsuppdrag

Föredragande

Riksdagen, finansutskottet
(A)

mikro, makro

analytisk förmåga

Controller

Kungsleden AB (A)

finans

Universitetsdirektör

Växjö universitet

offentlig ekonomi

Handläggare

Socialstyrelsen, Umeå (AC)

offentlig ekonomi,
hälsoekonomi

Affärsutvecklare

SBC Bostadsrätt (A)

finans,
fastighetsekonomi

Två handläggare

Socialstyrelsen, Stockholm
(A)

offentlig ekonomi,
hälsoekonomi

Avdelningschef, individ- Hägerstens
och äldreomsorg
stadsdelsförvaltning (A)

offentlig ekonomi

samhällsvetenskaplig
högskoleutbildning

Controller

Pengar i Sverige
Värdetransport AB

finans

analytisk förmåga

Samordnare
Öresundsfrågor

Region Skåne (L)

offentlig ekonomi

strategiska analyser,
samhällsorienterad
högskoleutbildning

Ansvarig inom
upplåningen

SBAB:s finansavdelning

finans, ekonometri

Arbetsgivare (län/land)

Passande kompetens

Nyckelord i annons
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Trainee

Alfa Laval (A)

mikro, industrial
organization

affärsutveckling

Långtidsrådgivare till
Finansdepartementet i
Sydafrika

Ekonomistyrningsverket
(SA)

offentlig ekonomi,
finans

financial management

Kalkylator

Percy Nilsson Bygg AB (A)

fastighetsekonomi

kostnadsutredningar,
kalkyler

Två kvalificerade
utredare

TCO (A)

mikro, offentlig
ekonomi,
arbetsmarknadsekon
omi, ekonometri

välfärdssektorns
finansiering och ekonomi
arbetsmarknadens
utveckling. Kunskaper i
statistik

Miljöanalytiker

Nordiska Miljöfinansierings- miljöekonomi,
bolaget (SF)
finans

högre utbildning med
miljöekonomisk
inriktning

Statistiker/
folkhälsovetare

Landstinget i Uppsala län
(B)

riskgrupper, tillämpa
teoretisk metodik och
modeller kunskapsintensiv miljö

Hotanalytiker/samhällseller naturvetare

Försvarets Forskningsinstitut spelteori
(A)

Enhetschef

Näringsdepartementet
enheten för statligt ägande
(A)

offentlig ekonomi,
industrial
organization

analysera,
makroekonomiskt
perspektiv, principerna
för förvaltningen,
utvärdera portföljen

Kvalificerad ekonom

Näringsdepartementet
enheten för statligt ägande
(A)

makro, offentlig
ekonomi, industrial
organization, finans

analysera,
makroekonomiskt
perspektiv, principerna
för förvaltningen,
utvärdera portföljen

Utredare

Socialstyrelsen (A)

hälsoekonomi,
statistik

uppföljning

Ekonomichef

Nova naturgas (A)

finans,
miljöekonomi

Statistiker/utredare

Rikstrafiken
(Västmanlands län)

transportekonomi,
statistik

hälsoekonomi,
statistik

nationalekonomi

Valet av annonsplats innebär givetvis en dragning åt mycket kvalificerade tjänster, företrädesvis i
Stockholmsområdet, under en viss, mycket begränsad, tidsperiod. Det krävs ofta yrkeserfarenhet,
vilket innebär att det delvis handlar om ett annat urval av tjänster än vad som skulle varit aktuellt
för personer som nyligen tagit ut sin examen. Bland platsannonserna finns tjänster där huvudämnet nationalekonomi skulle kunna, men inte nödvändigtvis brukar, vara en merit. Till flera av
tjänsterna i urvalet får nationalekonomer förmodligen konkurrera med företagsekonomer eller
samhällsvetare inom andra ämnen. Eftersom urvalet grundas på vår egen bedömning utan
kontakter med respektive arbetsgivare ska det också tas med en stor nypa av salt.
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Trots dessa reservationer kan flera intressanta observationer göras i Tabell 1. För det första framkommer en stor spännvidd; från controller till hotanalytiker, från administrativ sekreterare till
enhetschef och universitetsdirektör. Inget arbete rubriceras som nationalekonom. För det andra
framkommer en annan bild av inom vilka nationalekonomiska delområden som kompetens
efterfrågas. Av totalt 38 tjänster har vi klassat 27 som inriktade på mikroekonomi, tio på finans
och endast en på makroekonomi (ordet makro nämns endast två gånger, i båda fallen samtidigt
med mikro). För 22 av tjänsterna har vi bedömt att kompetens inom offentlig ekonomi i vid
mening, dvs. inklusive miljö-, hälso- och transportekonomi, skulle vara lämplig kvalifikation.
Ett sådant mönster finns inte i enkätundersökningen. En möjlig förklaring till skillnaden skulle
kunna vara att mikroekonomisk inriktning ger tillgång till en arbetsmarknad som är bredare, men
har större konkurrens från andra än nationalekonomer, än vad som gäller arbeten med inriktning
mot makro och finans. Kanske finns det ett behov av mer profilerade utbildningssatsningar,
och/eller bättre marknadsföring bland potentiella arbetsgivare, för att stärka nationalekonomins
ställning på detta segment av arbetsmarknaden?

Nordisk samarbejde vedrørende forskeruddannelse
På et seminar i efteråret 1990 arrangeret af professor J. Paunio (Helsinki Universitet) om de
europæiske forskeruddannelsesprogrammer i økonomi blev det besluttet at forsøge at lave et
nordisk samarbejde vedrørende forskeruddannelserne. Nordisk Ministerråd havde igennem lang
tid udbudt Nordiske Forskerkurser, men dels var der meget få kurser indenfor økonomi og dels
var emnerne for kurserne ikke nødvendigvis dem, man ville fokusere på, hvis kurserne skulle
indgå i et forskeruddannelses program. Der var således blandt de nordiske deltagere enighed om
behovet for et systematisk samarbejde vedrørende forskeruddannelse i de nordiske lande. Ingen af
de nordiske universiteter har et ph.d. program der er så stort, at der er et tilstrækkeligt antal
kvalificerede deltager til de specialiserede kurser. Også hvis man samler alle de nationale ph.d.
studerende er det svært at fylde pladserne i disse kurser. Der ville derfor være en stor fordel for alle
de nordiske uddannelsesinstitutioner, hvis man gensidigt kunne tilbyde de nordiske ph.d.
studerende adgang til de afholdte kurser. Tilsvarende ville det være meget lettere at få verdens
førende forskere til at komme at forelæse på kurserne, hvis de var vidende om, at det var nordens
mest kvalificerede ph.d. studenter, der deltog i kurset.
Nordisk Forskeruddannelses Akademi (NorFa) besluttede at bevilge penge til planlægningsmøder
og gav efterfølgende en netværksbevilling for perioden 1992–1996 til netværket Nordic Doctoral
Programme in Economics. Langt den største del af udgifterne til aktiviteterne indenfor programmet er imidlertid blevet afholdt af de deltagende institutioner. Netværksbevillingen var dog meget
vigtig for finansieringen af den olie, der var nødvendig for at samarbejdet mellem institutioner
kunne fungere og til at finansiere internationale gæsters deltagelse i de nordiske aktiviteter.
Nordic Doctoral Programme in Economics førte som forudset til, at der blev udbudt nordiske
ph.d. kurser med fremragende internationale forskere. Ligeledes har netværket afholdt en lang
række ph.d. workshops der har været et meget givtigt element i de studerendes ph.d. forløb. Der
er desuden skabt værdifulde kontakter mellem den nuværende generation af forskere indenfor
økonomi. Fra Sverige deltog universiteterne i Gøteborg, Lund, Stockholm, Umeå og Uppsala og
desuden Handelshøjskolen i Stockholm i Nordic Doctoral programme in Economics.
Det overordnede formål med netværket var at højne kvaliteten af de nordiske ph.d. uddannelser i
økonomi, at øge produktiviteten af de nationale ph.d. programmer og at fremme samarbejdet
blandt de nordiske ph.d. studerende og de nordiske forskere.
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Netværket skulle derudover fremme at nationale kurser i de nordiske lande blev afholdt koncentreret i tid og at disse var åbne for deltagelse af alle kvalificerede ph.d. studerende, der var tilknyttet det nordiske netværk. Et andet formål med netværket var at fremme de studerendes
mobilitet indenfor Norden. Da de nordiske universiteter har forskellige forskningsprofiler ansås
det som ønskeligt, at de studerende havde studieophold/forskningsophold ved andre nordiske
universiteter. Netværket skulle også ses i en international sammenhæng. Hvis Norden har
forskeruddannelses programmer af høj kvalitet vil det nordiske område være en attraktiv partner i
det europæiske forskeruddannelsessamarbejde.
Aktiviteterne indenfor Nordic Doctoral Programme in Economics henvendte sig til de ph.d.
studerende i de nationale forskeruddannelses programmer, der var på de sidste 2 år af deres
studium. Nordic Doctoral Programme blev lavet for at give denne gruppe af ph.d. studerende et
supplement til deres nationale uddannelsesaktiviteter. Årsagen til denne afgrænsning var de
forskellige strukturer i uddannelsesforløbene, der findes i de nordiske lande. Ved at fokusere på
studerende der er på de sidste to år af forskeruddannelsesforløbet, fik man en forholdsvis
homogen gruppe af studerende. Netværkets aktiviteter baseredes således på, at de studerende
havde gennemført et videregående studium af makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri (på
et niveau svarende til det, der nås i gode amerikanske ph.d. programmers første år). Disse basale
kurser bør tilbydes af de enkelte lande evt. i et nationalt netværkssamarbejde.
Nordic Doctoral programme blev ledet af en styringsgruppe bestående af aktive forskere fra de
nordiske lande . Desuden var der ved hvert af de deltagende institutioner udpeget en ansvarlig
kontaktperson. Styringsgruppens opgaver var at planlægge netværkets aktiviteter og samtidigt
koordinere de forskeruddannelsesaktiviteter, der var på de deltagende institutioner.
Kontaktpersonernes opgave var at kanalisere informationen mellem styringsgruppen og
institutionerne.
Aktiviteterne i netværket bestod primært af følgende tre aktiviteter: nordiske ph.d. workshops,
specialiserede 2-ugers nordiske ph.d. kurser, og publicering af nyhedsbrev til alle ph.d.
studerende.
Styregruppen inddelte det økonomiske område i 10 delområder og målsætningen var, at der årligt
skulle afholdes en nordisk ph.d. workshop indenfor hvert af disse områder. Formålet med
workshopperne var primært at give de ph.d. studerende, der allerede har opnået resultaterne
indenfor deres projekt, et aktivt forum, i hvilket de kunne præsentere deres forskningsresultater.
Hver workshop varede 1 til 2 dage og blev afholdt på et af de deltagende institutioner. Som del af
en workshop inviteredes 1–2 internationale gæster, der holdt oversigtsforelæsninger eller
fremlagde specielt interessante forskningsresultater. Disse gæster deltog aktivt i hele workshoppen.
Forskerne indenfor det pågældende område på den institution, der afholdt workshoppen, deltog
desuden i den udstrækning, det var muligt. Hensigten var, at der på workshoppen skulle være en
livlig og konstruktiv diskussion af de studerendes papirer.
Vedrørende udbudet af specialiserede kurser var det hensigten at supplere de nationale kurser og
specielt at udbyde kurser af høj international kvalitet indenfor de områder, som styregruppen
fandt var specielt perspektivrige. Dette gjordes ved at bede et af de aktive forskningsmiljøer i
Norden om at arrangere det pågældende kursus og tilbyde at betale udgifterne til ikke-nordiske
forelæsere. Ved flere af de medvirkende institutioner omlagde man sine forskerkurser således, at
disse blev givet som koncentrerede 2-ugers forløb og var åbne for nordiske deltagere og dermed
var en integreret del af Nordic Doctoral Programme. (I den udstrækning, der var plads på kurset
kunne også øvrige europæiske ph.d. studerende deltage.)
I nyhedsbrevet/www-siden bragtes information om de nordiske workshops og de specialiserede
kurser. Desuden bragtes information om hvilke workshops, konferencer, og specialiserede kurser,
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der blev afholdt på de enkelte institutioner som led i deres almindelige aktivitet og om hvilke
internationale gæster, der besøgte institutionerne. Der blev endvidere i den udstrækning det var
muligt, bragt information om hvilke korte ph.d. kurser der afholdtes ved de øvrige europæiske
universiteter. Styregruppen udarbejdede desuden en liste over alle ph.d. studerende, der var på de
sidste to år af deres ph.d. studium. Listen var opdelt på workshop områderne og oplyste om
emnet for de studerendes ph.d. afhandlinger.
Nordic Doctoral Programme in Economics skal ses som olie i forhold til de nordiske
universiteters ph.d. programmer, og netværket bygger i stor udstrækning på de aktiviteter, der
allerede findes på disse. I den periode hvor netværket havde bevillingen fra NorFa betalte denne
som minimum styregruppens møder, afholdelse af workshops, og udgiften til ikke-nordiske lærere
ved de specialiserede kurser. Derudover betaltes rejse og opholdsudgifter for de studerende, der
ikke kunne blive finansieret af deres egen institution og hvor vejlederen fandt deltagelsen
ønskværdig. Ligeledes betalte netværket udgifterne hvis en ph.d. studerende ønskede at have et
kortere ophold ved en af de øvrige institutioner for at få supplerende vejledning.
Efter 1996 var det ikke muligt at få yderligere støtte fra NorFa, der ikke støtter permanente
aktiviteter. Netværket eksisterer stadigt, men i dag på et ustruktureret og uformelt grundlag og
efter at bevillingen fra NorFa ophørte, har det ikke været muligt at fortsætte med et systematisk
udbud af workshops og kurser i netværkets regi. Imidlertid har mange af de deltagende
universiteter omlagt deres forskeruddannelseskurser til relativt til korte koncentrerede forløb,
ligesom der er dannet nationale netværk, der tilbyder kurser af høj kvalitet. De udbudte kurser er
som regel åbne for alle kvalificerede nordiske ph.d. studerende. Det er imidlertid klart, at det vil
være meget ønskeligt, at der igen kunne komme noget olie indenfor det nordiske samarbejde om
forskeruddannelse.
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Sammanfattande analys och generella
rekommendationer

Nivåövergripande frågeställningar
Mål och bedömningskriterier
Målet med grund- och forskarutbildning är att nå kunskap med viss bredd och ett ämnesmässigt
djup av hög kvalitet. Högskoleexamina antas ge bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Enligt
högskolelagen och -förordningen ska all utbildning vila på antingen vetenskaplig eller konstnärlig
grund och grundutbildningen vara forskningsbaserad. Det innebär att grundutbildningen har två
syften, att vara yrkesförberedande och samtidigt ge behörighet till vidare studier på
forskarutbildningen med en internationellt bestämd kvalitet. Den nuvarande grundutbildningen i
ämnet är i viss mån en kompromiss mellan dessa två syften.

Relevanta övergripande mål 1 kap. högskolelagen (SFS 1992:1434)
2 § Staten skall som huvudman anordna högskolor för
1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad
erfarenhet,
--Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin
verksamhet
3 § Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.
3 a § I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas.
4 a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.
Högskolorna skall verka för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.
5 § 1I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män iakttagas och främjas.
Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella
förhållanden.
9 § 2Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna
förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att
följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

1

Enligt regeringens proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan föreslås innehållet i § 5 få följande
tillägg: Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.
2
Enligt regeringens proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan föreslås innehållet i § 9 att fr.o.m. den
1 juli 2002 ändras till följande lydelse: Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna –
förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, – förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa
problem, samt – beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall
studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att – söka och värdera kunskap på vetenskaplig
nivå, – följa kunskapsutvecklingen, och – utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom
området.
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Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

En hög kvalitet kräver en kritisk massa av ett tiotal forskande lärare, och en hög ekonomisk
effektivitet kräver minst ett 20-tal studenter på C- och D-kurserna och ett 10-tal studenter på
forskarutbildningskurserna. Om våra rekommendationer enbart baserades på målet om högsta
kvalitet och effektivitet i den rådande internationella konkurrensen, skulle de skilja sig avsevärt
från dem som vi nu lägger fram.
•

Vi skulle för det första rekommendera en koncentration av forskarutbildningen till ett
fåtal institutioner liksom en kraftig reduktion i antalet institutioner som erbjuder C- och
D-nivåerna på grundutbildningen. Som en konsekvens av detta skulle vi inte rekommendera några omfattande resursförstärkningar till institutioner som enbart skulle komma att
erbjuda A- och B-nivåerna. Det främsta skälet till vår grundinställning är att spridningen
på så pass många lärosäten som idag är mycket resurskrävande och garanterar inte den
minsta kritiska massan. Nationalekonomi har på C- och D-nivåerna det i humaniora så
påtagliga småämnesproblemet.

•

För det andra skulle vi rekommendera en ändring av den svenska examensordningen.
Syftet med ändringen skulle vara att ge de svenska studenterna en möjlighet att få lika
gedigna kunskaper i sin grundutbildningsexamen som studenterna i våra grannländer får
genom ”cand oecon-examina” och motsvarande som består av ca fem års studier. Detta är
dessutom helt i linje med den pågående Europaanpassningen till en utbildningsstruktur
om tre plus två år.

De här båda rekommendationerna verkar emellertid vara orealistiska med hänsyn till statsmaktens
samlade mål för högskolan. I statsmaktens mål inbegrips även regional-, arbetsmarknads- och
tillväxtpolitiska mål. De förslag till kvalitetsförstärkningar på mindre lärosäten som vi framför
måste därför ses i ljuset av dessa mål. Förslagen är dessutom partiella genom att de inte tar hänsyn
till den totala nationella resursförbrukningen utan endast avser varje lärosäte som isolerad enhet.
För några år sedan tillkom den s.k. tredje uppgiften om samverkan med det omgivande samhället.
I detta avseende har nationalekonomi en lång tradition som i varje fall går tillbaka till Wicksell,
Cassel och Heckscher. Även idag ser vi ett mycket betydande inslag av extramurala engagemang
speciellt vid större lärosäten. Det är t.ex. mycket ofta förekommande att nationalekonomer deltar
i offentliga utredningar, ekonomiska råd, nämnder och styrelser av olika slag samt bedriver en
omfattande föredragsverksamhet. Problemet är snarast att alltför mycket tid ägnas åt tredje
uppgiften. Alternativkostnaden, speciellt för de få kvinnliga forskarna inom ämnet, är hög.
Vi har också uppmärksammat målen om jämställdhet och etnisk och social mångfald, som pålagts
universiteten utan tillskott av resurser samtidigt som kunskaperna om mål-medelrelationen och
därmed medelseffektiviteten är mycket oklar. Det är därför inte överraskande att vi i stort sett
saknar exempel på konkreta åtgärder för att uppnå dessa mål. Om dessa mål ska kunna uppnås
utan resurstillskott sker det, enligt vår bedömning, nödvändigtvis på bekostnad av kvaliteten i den
övriga verksamheten. Detta gäller grundutbildningen. Vad gäller forskarutbildningen är den
etniska mångfalden betydande på de institutioner som rekryterar doktorander internationellt.
Regeringen har dessutom nyligen beslutat att ge högskolorna generell rätt att utfärda magisterexamen och infört en ny magisterexamen med bredd (vid sidan av den nuvarande med krav på
ämnesdjup). Denna är f.n. föremål för diskussion ute på institutionerna.
Givet de ovan nämnda villkoren förordar vi, speciellt vad gäller forskarutbildningen, ett kraftigt
förstärkt och institutionaliserat nätverkssamarbete som gärna kan ha nordiska inslag. För de
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mindre institutionerna är det helt avgörande att snarast finna former för en nära anknytning till
någon av de större institutionerna i Sverige eller i Norden. Det är också angeläget att de mindre
enheterna utvecklar områden där de har en tydligt sammanhållen specialisering/profilering.
Utförliga rekommendationer lämnas nedan.
Det generationsskifte i lärarkåren som närmar sig på flera av institutionerna framställs ofta som
ett kvantitativt planeringsproblem. Eftersom det existerar en arbetsmarknad med en hög grad av
konkurrens, som dessutom är internationell, har vi svårt att se detta kvantitetsproblem. Det
problem vi ser är ett kvalitetsproblem som avser institutionernas förmåga att konkurrera om de
bästa forskarna på en allt mera såväl nationellt som internationellt konkurrensutsatt marknad för
nationalekonomer. Detta gäller i synnerhet konkurrensen om yngre kvinnliga forskare, där
institutionerna idag uppenbarligen inte i tillräcklig omfattning klarar konkurrensen med den
omgivande arbetsmarknaden som erbjuder såväl högre lön som fasta arbetstider och snabb anslutning till det svenska sociala trygghetssystemet. Framförallt måste generationsväxlingen genomföras
på ett sådant sätt att de nya lärarna garanteras ett generöst mått (ungefär 50 procent) av forskning
inom ramen för sina tjänster. Ett sådant utrymme för forskning är en förutsättning för att
universiteten ska kunna konkurrera med de många forskningsinstituten om de bästa forskarna
men också för internationell rekrytering av lärare. I avsaknad av sådant utrymme kommer dessutom institutionerna att efter några år återigen hamna i en situation med en övervikt av icke
forskningsaktiva lärare. Vi ser det som oerhört väsentligt att samtliga lärare är kontinuerligt forskningsaktiva, eftersom det i ett ämne av nationalekonomins karaktär är extremt mödosamt att ta
sig tillbaka till forskningsfronten efter en längre periods uppehåll i forskningen. Det är primärt
lärarnas möjlighet till forskning och kompetensutveckling som kan garantera att kravet i högskolelagens portalparagraf om utbildning på vetenskaplig grund och forskningsanknuten grundutbildning kan uppfyllas. Även i detta fall kan vi hitta förebilder i de andra nordiska länderna.

Profilering och specialisering
Flera institutioner uppvisar en relativt hög grad av profilering och specialisering till ett fåtal starka
områden. Denna profilering är i hög grad ett resultat av en slumpmässig process. Traditionellt har
det existerat en praxis inom ämnet att lysa ut tjänster generellt i nationalekonomi. Samtidigt har
de enskilda institutionerna haft ett mycket begränsat inflytande över tillsättningsprocessen. Under
en viss period ålades visserligen vissa sektorsorgan att ta ett större ansvar för den långsiktiga
kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet. Som ett resultat av detta inrättades ett antal
professurer inom vissa områden, t.ex. u-landsekonomi, socialpolitik och miljöekonomi. Även i
detta fall spelade tillfälligheter in var professurerna kom att inrättas. De enskilda institutionernas
forskningsinriktning har därför i hög grad kommit att bestämmas av institutionsexterna faktorer
och är nästan aldrig resultatet av en medveten strategi.
Det dominerande intrycket av granskningen av de olika institutionerna är den mycket höga
graden av likformighet i kursstruktur, kursutbud och litteratur tvärsöver institutioner. Denna
likformighet är en reflektion av ämnets internationella karaktär och en förväntad effekt av den
internationella konkurrensen mellan institutioner om studenter och personal. Detta innebär att
en stor del av de problem som karakteriserar verksamheten på ämnesinstitutionerna är av gemensam karaktär, varför vi valt att behandla dessa i sammanfattningen. De rekommendationer som vi
ändå lämnar till varje utvärderad institution i den här rapporten avser därför särskilt
institutionsspecifika problem.
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Finansiering
Det nuvarande resursfördelningssystemet har snart tio år på nacken. De närmaste åren efter
resursfördelningssystemets införande undersöktes den lokala implementeringen av systemet på de
olika högskolorna, och en uppföljning av resursfördelningssystemets percapitaersättning gjordes
av Högskoleverket på uppdrag av regeringen 1997 (Högskoleverkets rapportserie 1997:27 R).
Någon senare granskning av systemets effekter har ej genomförts. Av flera skäl är det nu angeläget
med en översyn av systemet. En sådan översyn bör dels undersöka systemets incitamentseffekter,
dels överväga en utvidgning av systemet till att också omfatta forskarutbildningen.
Incitamentseffekterna är primärt av två slag:
•

Avvägningen av undervisningsresurser mellan olika nivåer inom ämnet

•

Effekterna på genomströmning och kvalitetskrav

Huvudproblemen ur finansieringssynpunkt vad gäller forskarutbildningen är främst av tre slag:
•

Det nuvarande finansieringssystemet medger ett mycket begränsat årligt intag av
doktorander på varje institution vilket leder till ett alltför lågt antal studenter för att
upprätthålla ett kursprogram av acceptabel bredd och djup.

•

Det nuvarande finansieringssystemet omfattar endast medel för doktorandtjänster och
utbildningsbidrag men ej övriga kostnader för forskarutbildningen, varför institutionerna
tvingas utnyttja fakultetsanslag och externa anslag för ej avsedda ändamål.

•

Den mycket höga andelen extern finansiering av doktorander leder till en mindre teoretisk och mera tillämpad inriktning av forskningen än vad vi bedömer som optimalt ur
kvalitetssynpunkt. Utan bidrag på teori- och metodsidan är det knappast möjligt att få
artiklar antagna för publicering i ”topptidskrifter”.

Vad gäller incitamentsstrukturen är det vårt intryck att, även om de interna prislapparna kan
skilja sig kraftigt från de nationella vid vissa högskolor, den nationella prislappsstrukturen vid de
flesta högskolor utan justering förs ut på ämnesnivå och följer traditionella fakultetsgränser och
inte de enskilda ämnenas karaktär. Eftersom nationalekonomi dels är ett ämne med omfattande
datorlaborativa inslag, dels samstämmigt av studenterna uppfattas som mycket mera krävande än
andra samhällsvetenskapliga ämnen, leder den låga tilldelningen av resurser till ämnet att studenternas tid ej utnyttjas effektivt. Ett ökat inslag av schemalagd undervisning framstår därför som
mycket angeläget.
Det är också relativt ovanligt att individuella prislappar utnyttjas för olika nivåer på kurserna,
varför grundkursen (första terminen) på de flesta institutioner har en nyckelroll i finansieringen av
hela grundutbildningen. Detta innebär att den lokala implementeringen av det statliga resursfördelningssystemet vid de flesta universitet och högskolor ger incitament till en allmänbildande,
tekniskt rudimentär men billig grundkurs, eftersom en hög prestationsgrad och låg kostnad på
grundkursen utnyttjas för finansiering av fortsättnings- och fördjupningskurserna. Av stor betydelse torde här vara de interna uppdragen till fakulteter och institutioner med krav på prestationer
på olika nivåer. Fakulteter med omfattande uppdrag att producera magisterexamina har mycket
kraftiga incitament att förbilliga grundkursen, medan fakulteter eller institutioner med
tyngdpunkt i grundkurs och möjligen forstsättningskurs kan göra andra avvägningar.
Vad gäller kvalitetskraven är incitamentseffekterna mera oklara. På stora institutioner är avståndet
ofta stort mellan den enskilde examinatorn och resursfördelningssystemet. Kraven på godkänt har
vid äldre lärosäten också en lång tradition. A priori skulle man därför förvänta sig en högre grad
av genomströmning vid mindre lärosäten än vid de större, men även vid mindre högskolor kan
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avståndet vara betydande. Det kan heller inte uteslutas att studenterna aktiveras mera vid mindre
lärosäten och av den anledningen klarar tentamina i högre utsträckning än vid större lärosäten.

Kvalitetssäkring
Varje lärosäte och utbildningsansvarig institution har ansvaret för sina utbildningars kvalitet. Att
kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för både lärarna och studenterna fastslås i högskolelagen (HL 1 kap. 4§). Det är inte lätt att beskriva alla tänkbara komponenter i detta arbete. Utan
att göra anspråk på att vara uttömmande kan vi nämna vissa åtgärder som definitivt bidrar till
kvalitetssäkring.
Ämnet måste vara öppet för kollegial insyn och bedömning. Ofta antas den offentliga disputationen säkerställa kvalitet i forskarutbildningen. För detta krävs att välformulerade och allmänt
kända regler fastställs vid varje fakultet avseende vem eller vilka som avgör att avhandlingen är
färdig att läggas fram, hur och av vem opponenten väljs, dennes roll samt betygsnämndens
sammansättning. Inom grundutbildningen, som har stora gemensamma drag vad gäller samstämmighet om innehåll och även progression, kan olika institutioner med fördel jämföra hur
frågorna på tentamina ställs, dvs. vilken typ av inlärning de signalerar. Samtidigt kan kollegiala
granskningar av ett urval av kandidat- respektive magisteruppsatser göras och kriterier för
bedömning diskuteras.
Institutionens mål måste vara väldefinierade och möjliga att följa upp. Det behövs bra diskussionsfora för frågor kring långsiktiga strategier, utbildningsplanering och ämnesdidaktik som är
öppna både för lärare och studenter. En naturlig del i detta arbete borde vara att institutionerna
genomför analyser av orsakerna till avhopp och låg examinationsfrekvens. Även alumniuppföljningar är av stort intresse för utveckling av kurser eller program och för potentiella studenter.
Dessutom finns vissa kvalitetssäkrande åtgärder reglerade i högskoleförordningen såsom studenternas rätt till representation i beslutande och beredande organ, krav på systematisk kursvärdering,
inklusive sammanställning och uppföljning av denna, samt att individuella studieplaner för
forskarstuderande upprättas och följs upp.
På samtliga besökta lärosäten bedrivs ett omfattande kvalitetsarbete på central nivå. Endast en
liten rännil av detta tycks sippra ned på institutionsnivån. Här lever kvalitetsarbetet sitt eget liv,
med stora variationer mellan olika institutioner.
Det finns ingen institution som ingår i utvärderingen som använder samtliga av de ovan nämnda
metoderna. Vid vissa institutioner uppfylls inte ens de lagstadgade kraven. Studenter finns i allmänhet representerade i de beslutande organen, men inte i viktiga beslutsberedande grupper. Få
institutioner har fungerande kursvärderingsystem. Sämst fungerande system har de institutioner
som gjort dem webbaserade. Ansvaret för utvärderingen läggs ibland på studenterna. I de fall
kursvärderingar förekommer brister det ofta i fråga om sammanställning och uppföljning. På en
del håll ligger ansvaret för utvärdering och uppföljning på fakultetsnivå eller på en flerämnesinstitution, vilket skapar ett stort avstånd mellan studenternas åsikter och feedback till kursansvarig lärare. Det tycks försvåra kvalitetssäkringsarbetet om den för utbildningen närmast ansvariga
enheten kan frånsäga sig sitt ansvar när det gäller utvärdering och uppföljning. Slutsatsen är att
samtliga utvärderade institutioner borde förbättra sitt kvalitetsarbete.

Arbetsmarknaden
Ett återkommande intryck vid våra samtal med studenter i nationalekonomi runt om i landet är
att det finns en mystik förknippad med ämnet. En stor andel av de studenter som läser ämnet
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som huvudämne har valt denna inriktning först sedan de bekantat sig med ämnet på A-nivån.
Den kunskap de har fått om ämnet i gymnasiet är liten och otydlig. Studenterna har även liten
kännedom om ämnets ställning på arbetsmarknaden. Många av de studenter vi talat med har valt
ämnet som huvudinriktning därför att de funnit ämnet intressant, inte därför att de har gjort ett
visst yrkesval som gör att de behöver läsa nationalekonomi. Få tycks ha någon klar uppfattning
om vilket yrke en kandidat- eller magisterexamen med nationalekonomi som huvudämne kan
leda till. På de flesta platser vi besökt efterfrågar studenterna mer kunskap om arbetsmarknaden
för nationalekonomer.
Institutionerna har liten hjälp att ge på denna punkt. Möjligen är det så att man inte alltid uppfattat behovet av sådan kunskap som så stort eftersom de flesta studenterna läser ämnet som
biämne (dvs. enbart på A- och möjligen B-nivå) och därför har valt ämneskombinationer för vilka
möjligheterna på arbetsmarknaden är bättre kända. Lärarna verkar i allmänhet ha endast vaga
kunskaper om vilka yrken man utbildar för på C-nivå. En inte helt ovanlig uppfattning tycks vara
att arbetsmarknaden för studenter med nationalekonomi som huvudämne är mycket begränsad,
med endast några få större arbetsgivare, t.ex. bankernas huvudkontor, Riksbanken och
Finansdepartementet. Enbart några få institutioner har gjort undersökningar bland alumni för att
få veta hur studenterna faktiskt klarar sig på arbetsmarknaden.
Erfarenheten visar dock att det finns en inte oväsentlig efterfrågan på högskoleutbildade personer
med nationalekonomisk inriktning. Den kunskap som finns om denna arbetsmarknad är bristfällig och flera vanliga föreställningar verkar vara felaktiga. Det finns därför ett stort behov av fler
och bättre kartläggningar.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningens organisation, utformning och finansiering utsattes för en mycket allvarlig
kritik i den utvärdering av den nationalekonomiska forskningen och forskarutbildningen vid de
fem stora universiteten samt Handelshögskolan i Stockholm, som genomfördes 1992 av professorerna Dixit, Honkapohja och Solow (DHS), på uppdrag av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Även om en del av denna kritik fortfarande är aktuell när det gäller de
stora universiteten, är samma kritik som framfördes 1992 nu i hög grad giltig för övriga lärosäten
med forskarutbildning, och vi kommer ibland att hänvisa till denna. I utvärderingsrapporten
förordades en (ytterligare) internationalisering, eller kanske snarare amerikanisering, av forskarutbildningen med ett tvåårigt kursprogram som grund för avhandlingsförfattandet, en avhandling
omfattande tre internationellt publiceringsbara artiklar, samt en kraftig minskning av antalet
institutioner med forskarutbildning. Även DHS insåg att detta senare förslag inte var särskilt
realistiskt och landade till sist i en rekommendation om fast samarbete mellan institutionerna.
DHS framförde vidare att doktorandernas undervisningsskyldighet borde minska, och att dessa
inte skulle undervisa under det första året. Genom förändringar i förordningen 1998 har doktorandernas finansiering och undervisningsskyldighet reglerats på ett sätt som väl överensstämmer
med denna rekommendation. Normen för en doktorsavhandling gällande vid de flesta institutionerna idag är också väl förankrad i DHS:s utvärdering och ansluter till den gällande internationella standarden. Det innebär att sammanläggningsavhandlingar blivit det vanligaste och
består av minst tre artiklar publiceringsbara i internationella tidskrifter med referee-förfarande.
I det följande talar vi om ”stora” och ”små” institutioner, enheter eller miljöer. Uppdelningen
görs på basis av om vi anser att enheten är kapabel att på egen hand årligen erbjuda doktoranderna åtminstone det första årets obligatoriska kurser eller inte. De stora institutionerna blir då
Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Lunds universitet, Stockholms universitet,
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Umeå universitet och Uppsala universitet. De små institutionerna är enligt denna uppdelning
Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet,
SLU (Institutionen för ekonomi i Ultuna samt Institutionen för Skogsekonomi Umeå), Växjö
universitet och Örebro universitet. Högskolan Dalarna, som inte har egen examinationsrätt
inkluderas här, eftersom nationalekonomiämnet i och med sin samarbetskonstruktion med
Uppsala universitet och Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har byggt upp en forskarutbildning som till omfattningen väl motsvarar de mindre universitetens. Universitetet i Karlstad
ingår däremot inte eftersom ämnet enligt lärosätets lokala kriterier ännu ej har tillräcklig lärarkompetens för att få bedriva forskarutbildning i nationalekonomi, vilket enligt vår bedömning är
ett helt korrekt beslut. Högskolan i Gävle, Mitthögskolan, Högskolan i Skövde samt Södertörns
högskola bedriver ingen forskarutbildning, men finansierar doktorander som läser sina kurser och
har huvudhandledare vid andra lärosäten.

Miljöer, samarbete, specialisering/profilering
Forskarutbildning ges idag vid 14 institutioner. Bland annat som följd av miljöernas storlek
varierar också möjligheterna att tillhandahålla kurser och handledning. Ett antal professorer och
docenter med överblick, gedigen erfarenhet och förankring inom forskningsområdet behövs för
att hålla samman och profilera verksamheten. Detta påverkar inte minst möjligheterna till extern
forskningsfinansiering och rekrytering av nya forskare och lärare.
Även om miljön vid en institution inte kan beskrivas bara i termer av antalet professorer och
doktorander så är skillnaderna så stora att de är värda att notera. Antalet professorer inom
forskarutbildningen varierar från en deltidsanställd till 12 professorer per institution. Två av
institutionerna kommer inom kort att förlora sin enda professor på grund av pensionsavgångar.
Erfarenhetsmässigt kan det dessvärre ta flera år innan en ny är på plats. Antalet aktiva doktorander varierar mellan fyra och åttio. Varje år antas i hela landet omkring 50 nya doktorander.
Antal utexaminerade doktorer uppgår till ca 30 per år.
Med ett tiotal forskande lärare som kriterium för kritisk massa är det endast de fem största
universiteten samt Handelshögskolan i Stockholm som uppfyller detta. Med DHS kriterium om
minst åtta professorer vid en institution bortfaller också Umeå. Naturligtvis hänger bredden i
forskningen och därmed forskarutbildningen ihop med miljöernas storlek. Inom det forskarutbildningssamarbete som finns mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm
(SDPE – Stockholm Doctoral Programme in Economics) kan institutionerna tillsammans erbjuda
betydligt flera kurser än de andra institutionerna. Kursprogrammet är därigenom oöverträffat i
landet och står sig väl i internationell kontext, men denna bredd hotas nu av den låga antagningen
av nya doktorander.
De flesta av de stora institutionerna värnar om sin forskningsprofil för att få den kritiska massan
och ligga på den internationella forskningsfronten. Uppsalainstitutionen, har arbetsmarknad,
makro, offentlig ekonomi och ekonometri som sina specialiteter. Inom det valbara kursprogrammet samarbetar Uppsala dessutom med SDPE. Göteborgs inriktningar är främst finansiell
och industriell ekonomi, miljö- och utvecklingsekonomi samt ekonometri, medan Umeå har en
profilering mot arbetsmarknad, offentlig ekonomi och ekonometri. Stockholm och Lund
uppvisar en betydligt större bredd.
För de mindre enheterna är specialisering något av en överlevnadsstrategi. De mindre och medelstora enheterna kan erbjuda kvalificerad undervisning och handledning inom sina smalare
nischer. (Ett kvalificerat utbud av kurser inom vissa specialområden ersätter dock inte kravet på
ett kvalificerat utbud av grundläggande generella kurser inom forskarutbildningen.) Genom att
institutionerna skapar lokala specialiteter realiserar de emellertid ett av de grundläggande målen
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för det decentraliserade högskolesystemet, nämligen att från högskolans sida dra nytta av de
resurser och möjliga samarbetsparter som finns regionalt/lokalt. Luleå tekniska universitetet har
lyckats skapa en tydlig profil mot naturresurser, medan nationalekonomiämnet vid Högskolan
Dalarna har ett positivt samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet inom transportekonomiområdet. Institutionen för ekonomi i Ultuna har agrarekonomi, och miljöekonomi som
profil medan den i Umeå är fokuserad på skogs- och miljöekonomi. En specialisering behöver
dock vara väl avvägd och relateras till tillgängliga resurser. Nationalekonomiämnet vid Linköpings
universitet är med sina två professorer specialiserat inom två vitt skilda ämnesgrenar och det är
svårt att se hur de kan stödja varandra.
I södra Sverige finns sedan några år tillbaka ett forskarutbildningssamarbete mellan Internationella handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Växjö universitet och Örebro universitet. Detta är visserligen lovvärt men i klart behov av
aktivt deltagande från några av de stora institutionerna. Viss anknytning finns till Göteborgs
universitet, men den verkar alltför svag och informell för att stabiliteten och bredden i samarbetet
ska säkras.

Uppläggningen av forskarutbildningen
Inom forskarutbildningen i nationalekonomi är det generella mönstret idag att åtminstone det
första året ägnas åt obligatorisk kursläsning. Kurspaketet består av teorikurser i mikro, makro och
ekonometri samt metodkurser i matematik och statistik. Det finns också ett stort samförstånd om
vilket innehåll det första årets kurser bör ha. De små institutioner och enheter som inte kan
erbjuda samtliga första årets kurser försöker på olika sätt att samarbeta med varandra eller med
någon av de stora institutionerna.
Nätverket i södra Sverige samarbetar för att kunna erbjuda både förstaårskurser och valfria kurser.
Samarbetet är emellertid informellt och lider av problem med planering och samordning. Doktoranderna vid Luleå tekniska universitet läser i Umeå vilket till stor del underlättas genom att
institutionen i Umeå rent schematekniskt anpassar kurserna för distansstudier. På samma sätt
läser doktoranderna vid Högskolan Dalarna vid Uppsala universitet, men de måste då pendla upp
till fyra dagar i veckan. Vid många andra av de mindre institutionerna förekommer att
doktorander läser såväl vissa grundkurser som mera specialiserade andraårskurser exempelvis i
Stockholm, men den sortens samarbete sker relativt ad hoc-mässigt.
Av praktiska skäl erbjuds en mer flexibel uppläggning av forskarutbildningen på de mindre
enheterna. Dels har de mindre institutionerna, även då de samarbetar, inte möjlighet att ge alla
förstaårskurser varje år på grund av brist på studenter, dels påverkas avhandlingsarbetets uppläggning ibland av finansieringsformen. Jämställdhetsskäl och pedagogiska skäl anförs också av vissa
institutioner som skäl till att varva kursläsning och avhandlingsarbete.
Forskarutbildningarna vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och vid Luleå tekniska
universitet å ena sidan respektive Göteborgs universitet å andra sidan utgör motpoler. I de två
första fallen menar lärarkollegiet att doktoranderna ska kunna påbörja avhandlingsarbetet redan
under det första året. I Jönköping beror det på att doktoranderna finansieras med externa medel
redan under detta år. I Göteborg ska doktoranderna normalt avsluta samtliga kurser under det
andra året innan avhandlingsarbetet kan påbörjas, medan term-papers på vissa kurser utgör
bryggan mellan kursprogram och avhandlingsförfattande.
Vi ställer oss ytterst frågande till huruvida nyantagna doktorander med sina teori- och metodkunskaper från den internationellt sett mycket korta grundutbildningen ska kunna åstadkomma
något på detta stadium som kan vara ett bidrag till den kommande avhandlingen.
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Enligt vår uppfattning bör doktoranderna avsluta (större delen av) kursprogrammet innan
avhandlingsarbetet påbörjas av främst tre skäl:
•

Utan den investering som kursprogrammet utgör saknar doktoranderna de teori- och
metodkunskaper som är av avgörande betydelse för kvaliteten på avhandlingarna. För att
citera DHS (s. 159): ”Economics has reached the point where a long and systematic
process of training is needed to produce good researchers…”.

•

Utan den investering som kursprogrammet utgör saknar doktoranderna den överblick
över ämnet som är så värdefull vid val av problemställningar för avhandlingskapitlen.
Sökprocessen riskerar därför att bli utdragen och tiden för avhandlingsarbetet onödigt
lång. Istället för att börja med avhandlingen tidigt bör term-papers få utgöra bryggan
mellan kursprogram och avhandlingsförfattande.

•

Om inte kursprogrammet avslutas innan avhandlingsarbetet påbörjas på allvar riskerar
kurserna att släpa efter och utgöra en tidskrävande, och föga stimulerande, börda efter
disputationen och därmed försena möjligheterna att få ut doktorsexamen.

Omfattningen av högre seminarier varierar med miljöns storlek. Vid de större institutionerna
finns ofta flera olika parallella seminarieserier uppdelade på ämnesområden. De mindre enheterna
arbetar nästan alltid med bara en seminarieserie. Vid de mindre enheterna finns ibland också
tvärvetenskapliga seminarieserier. Vid samtliga institutioner brukar doktoranderna delta vid några
konferenser, både nationella och internationella, under utbildningens gång.
Även om många doktorander deltar i åtminstone några kurser vid andra institutioner än den egna
är det ovanligt att de har en extern handledare. Det förekommer emellertid att doktorander vid de
små enheterna har externa bihandledare. Doktorander vid Växjö universitet har i ovanligt stor
utsträckning externa handledare. Vid de stora institutionerna är bihandledare på den egna institutionen vanligt förekommande. Det är vår bestämda åsikt att huvudhandledaren och doktoranden ska tillhöra samma institution vid de institutioner som har rätt att utfärda doktorsexamina.
Avhandlingarna är vanligen av sammanläggningskaraktär och består enligt den tidigare nämnda
DHS-normen av ett antal artiklar varav tre ”publiceringsbara”. Det förefaller emellertid höra till
undantagen att institutionerna följer upp hur många artiklar som faktiskt blivit publicerade och i
vilka tidskrifter. En sådan uppföljning är att rekommendera.
Undervisningsskyldighet och annan institutionstjänstgöring är numera reglerad till maximalt 20
procent för doktorander med doktorandtjänst. De flesta institutionerna tar ut denna under de tre
sista åren. Avvikelser fann vi i Jönköping, där doktoranderna förväntas undervisa inom grundutbildningen redan under det första året och dessutom med en tjänstgöring överstigande 20 procent. Visserligen har stiftelsehögskolorna möjlighet att kringgå regler som gäller för de statliga
lärosätena men här har man valt att utmärka sig i negativt bemärkelse.
Vid Handelshögskolan i Stockholm och Göteborgs universitet har doktoranderna varierande
undervisningsskyldighet, vilket kan innebär allt från ingen till mindre än de stipulerade 20 procenten. Med hänsyn till att de akademiska tjänsterna även kräver pedagogisk skicklighet bör
doktoranderna ges möjlighet att meritera sig pedagogiskt under utbildningstiden.
I samband med platsbesöket i Luleå betonades att samtliga doktorander förutsätts studera utomlands under en period. Medan de seniora forskarna ofta är aktiva på den internationella arenan
tycks attityden gentemot doktoranders utlandsvistelse på vissa institutioner vara negativ, då
utlandsstudier ses som ett avbrott och fördröjning av forskarutbildningens pressade program.
Enligt vår uppfattning bör risken för att doktorander ska ”tappa fart” inte väga tyngre än de
fördelar det innebär att ägna tid vid en institution utomlands ens för doktorander i de största
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miljöerna som de vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi vill dock betona vikten av att doktoranderna är väl förberedda och matchningen av doktorander och institutioner väl genomtänkt.
Siffrorna över antal examina i forskarutbildningen vid olika lärosäten visar (se bilaga) på betydande skillnader i produktivitet, definierad som antalet avhandlingar per handledare. Bakom siffrorna
kan dels dölja sig variationer i kvalitetskrav, dels problem i handledningen, dels att många doktorander avbryter sina studier. Oavsett orsak bör varje doktorand tilldelas en ”handledare” som
kontaktperson redan från början av studierna. Uppsalainstitutionen med väl fungerande handledning, är ett, sannolikt unikt, exempel på en institution helt i avsaknad av överliggare.
Finansiering och rekrytering
Sedan läsåret 98/99 ska nyantagna doktorander som inte kan finansiera sina egna studier garanteras finansiering på fakultetsanslag eller på externa medel under hela forskarutbildningen. Med
institutionstjänstgöring om 20 procent blir bruttostudietiden fem år. Redan före denna finansieringsreform hade konkurrensen om de bästa doktoranderna vid de stora universiteten drivit fram
omfattande finansiering av doktorander från starten av utbildningen, något som också starkt
rekommenderades av DHS. Doktorandfinansieringen utgör idag en mycket tung börda för de
stora institutionerna med ambitionen att anta minst tio doktorander per år, en volym vi anser
nödvändig för att ekonomiskt kunna motivera ett kursprogram. Universiteten har visserligen –
och i stor utsträckning inom ramen för sina fakultetsmedel – ålagts öka andelen doktorandfinansiering, men denna har i betydande utsträckning (också genom åläggande) måst utnyttjas för konvertering av billiga utbildningsbidrag till dyra doktorandtjänster. Medan Göteborg och Uppsala
fortfarande antog tio doktorander år 2001 antog Lund, Stockholm och Umeå universitet sju och
Handelshögskolan endast tre. Den låga antagningen i Stockholmsområdet riskerar att på sikt, av
brist på doktorander, försvaga det nu mycket förnämliga kursprogrammet, och innebär samtidigt
ett starkt underutnyttjande av de mycket omfattande handledningsresurserna. Efter en period av
relativt god antagning till forskarutbildningen vid de stora universiteten börjar nu återigen den
kritik DHS (s. 161) riktade mot småskaligheten bli relevant: ”The small scale hurts the process of
education at almost every point.” I ett nationellt perspektiv är effektivitetsförlusterna betydande.
Doktorandfinansieringen är således ett skäl till att vi nu anser det angeläget med en översyn av
resursfördelningssystemet som även inkluderar forskarutbildningen. Ett annat skäl är att det
nuvarande finansieringssystemet endast omfattar medel för doktorandtjänster och utbildningsbidrag men ej övriga kostnader för forskarutbildningen, t.ex. kostnader för doktorandkurser,
doktoranders resor till andra lärosäten för kurser, utrustning och lokaler. Vid samtliga lärosäten
bereds doktoranderna, i varje fall från och med andra året, kontorsplats utrustad med dator och
annan institutionsservice, med långtifrån försumbar effekt på lokal- och avskrivningskostnader.
Även i detta hänseende tvingas institutionerna utnyttja fakultetsanslagen i den mån kostnaderna
inte kan täckas med externa anslag. Eftersom doktorander nu antas med finansieringsgaranti har
emellertid incitamenten att söka externa anslag för doktorandfinansiering sjunkit starkt, samtidigt
som många externa bidragsgivare nu omallokerar medelstilldelningen genom satsning på
postdoktjänster istället för doktorandfinansiering.
Rekryteringen till forskarutbildningen tycks generellt sett inte vara ett stort problem, även om
lärarna vid flera institutioner önskar att antalet sökande var större och att de var mer kvalificerade.
Det finns dock stora skillnader både i institutionernas grundförutsättningar för att få högt
kvalificerade sökande och den inställning de har till rekrytering av nya doktorander. Flera av de
små institutionernas forskarutbildningar är fortfarande relativt okända bland studenter som överväger att bli doktorander. Alltför många institutioner tycks i alltför stor utsträckning rekrytera
egna grundutbildningsstudenter. Vårt intryck är också att doktoranderna i valet av studieort i hög
utsträckning styrs av finansieringsmöjligheterna snarare än kvaliteten på utbildningen. Dokto-
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randtjänst redan från första året framstår som betydligt mera attraktivt än kombinationen först
utbildningsbidrag sedan doktorandtjänst.
Flera av de stora institutionerna väljer att marknadsföra sin forskarutbildning internationellt. Det
är emellertid vårt intryck att vid de institutioner som öppnat för internationell rekrytering så har
svenska sökande svårt att konkurrera med utländska sökare. Många utländska sökande har
genomgått en femårig masterutbildning och har ofta redan skrivit sitt första paper och är av den
orsaken starkt konkurrenskraftiga jämfört med sökande med kortare svensk utbildning. Det vi
kan observera när man öppnar för internationell rekrytering är att man typiskt får två grupper av
sökande: några där stor osäkerhet råder om kompetensen och som man finner saknar centrala
ekonomiska ämnen i sina studier och andra som kommer med masters från goda universitet. En
förbättrad information om utländska sökande kan erhållas genom, som standard vid amerikanska
universitet, krav på rekommendationsbrev, olika testresultat etc.

Rekommendationer
DHS (s. 161) skarpa kritik av uppläggningen av forskarutbildningen är nu högst relevant för
mindre lärosäten: ”Almost everywhere, the whole program of postgraduate coursework is weak,
takes too long, and constitutes an inadequate preparation for research.” För att samla de nationella resurserna och öka effektiviteten inom forskarutbildningen förordar vi därför formaliserade
nätverk/kluster. Vi anser att detta är absolut nödvändigt för att kunna erbjuda en forskarutbildning som står sig i internationell konkurrens även för doktorander vid mindre lärosäten. För att få
detta till stånd krävs incitament i form av ekonomiskt stöd, men det handlar enligt vår mening
inte om några stora belopp – och betydligt mindre belopp än de som hittills satsats på de mera
tvärvetenskapligt inriktade nationella forskarskolorna. Vi anser att om detta samarbete inte
genomförs fullt ut bör statsmakten faktiskt lägga ned forskarutbildningen vid de mindre
enheterna.
Vi tänker oss fyra sådana nätverk i vilka navet utgörs av en eller flera av de största miljöerna.
(Detta är ett inte särskilt radikalt förslag med tanke på att Finland har en enda nationell forskarskola i ämnet.) Förslaget innebär ett nätverk med generell ämnesprofil kring Stockholmsinstitutionerna och Uppsala universitet. Detta bör med fördel organiseras som en nationell forskarskola.
Centra för de tre andra bör vara institutionerna vid Göteborgs universitet, Lunds universitet samt
Umeå universitet. Dessa tre kommer att ha olika profiler enligt sina forskningskompetenser.
Nätverken bör i första hand ansvara för det tvååriga kursprogrammets struktur, utbud och lokalisering av kurser, rekrytering av lärare till programmet, organisering av workshops och seminarier
samt ansvara för de praktiska arrangemangen vad gäller logi för doktoranderna under kursperioderna. Doktoranderna bör antas, finansieras och handledas av de enskilda institutionerna även
fortsättningsvis. Det är viktigt att handledaren och doktoranden finns på samma plats. Doktorandernas undervisningsskyldighet bör också vara knuten till moderinstitutionen. De bör inte
undervisa under studiernas första år.
Det är visserligen möjligt att ibland använda modern teknologi för att genomföra kurser på
distans. Men arbete i grupper och kontakter doktorander sinsemellan är av avgörande betydelse
både för ett fruktbart samarbete under utbildningens tid och för att skapa framtida nätverk bland
de unga forskarna. Klustermodellen utesluter naturligtvis inte nordiskt samarbete. Ökade inslag
av t.ex. nordiska kurser och workshops är i detta sammanhang av stort intresse.
Det är önskvärt att doktoranderna tar ut en licentiatexamen som en etapp i forskarutbildningen.
För detta krävs att institutionerna erhåller ersättning även för produktion av licentiater och inte
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enbart doktorer vilket tycks vara fallet vid vissa lärosäten för tillfället. För att inte förlora tempo
bör formerna för denna examen vara enkla.
För att förbättra kontakten mellan institution och doktorander bör doktoranderna redan på kursstadiet få en, visserligen preliminär, handledare som kontaktperson och rådgivare. Rekryteringen
till forskarutbildningen bör också ses över, speciellt vid de institutioner som i stort sett hämtar
sina doktorander från den egna grundutbildningen. Målet måste vara att rekrytera ”de bästa”
doktoranderna vilket självklart innebär att den svenska forskarutbildningen bör marknadsföras
även utomlands. Erfarenheter finns att hämta hos de institutioner som har en omfattande internationell rekrytering och med en utpräglad ”doktorandportföljfilosofi”.
Internationalisering i form av utlandsvistelser och konferensdeltagande är också ytterst viktigt
under utbildningen. Detta ställer krav på handledarna att utnyttja sina nätverk för matchning av
doktorander och institutioner. Det är med förvåning vi funnit att några institutioner menar att
inte bara utlandsvistelser utan även deltagande med egna bidrag vid konferenser försenar avhandlingsarbetet och leder till att doktoranderna ”tappar fart”.
Nationalekonomi är ett mycket mansdominerat ämne. Eftersom det är högst oklart vilka medel
som kan vara effektiva för en förbättrad könsfördelning bör information om goda exempel
spridas. Kvinnliga förebilder behövs och kvinnliga gästföreläsare skulle kunna anlitas i högre grad
från såväl svenska som utländska universitet och forskningsinstitutioner. De kvinnliga doktoranderna skulle med fördel kunna användas som ambassadörer i samband med information om
forskarutbildning på grundutbildningsnivån.
Det behövs en bättre uppföljning av doktorander i flera avseenden. Arbetsmarknaden för disputerade är av intresse för både potentiella sökande och antagna. God kännedom om vilka behov som
finns på arbetsmarknaden kan t.o.m. komma att påverka doktorandens val av ämnesområde för
avhandling. Vi vill också uppmana institutionerna att följa hur många av artiklarna i sammanläggningsavhandlingarna som faktiskt blir publicerade.

Grundutbildningen
Grundutbildning i nationalekonomi till magisternivå erbjuds vid 19 institutioner i landet. Vid ett
lärosäte erbjuds endast kandidatnivån. De minsta institutionerna har ca 150 helårsstudenter
medan de största ca 1 000. Det är också intressant att notera antalet studenter på C- och D-nivån.
Där varierar antalet studerande från knappt tio till drygt ett hundra.
Grundutbildningen i nationalekonomi kan vid flera lärosäten bäst beskrivas som ett stödämne i
en yrkesutbildning av företagsekonomer. Detta är en följd av den stora utbyggnaden av (civil-)
ekonomprogrammen som ägt rum under de senaste två decennierna. I samband med 1977 års
studiereform lades mängder av utbildningsplatser ut på den dåvarande ekonomlinjens basblock
vid ett stort antal högskoleorter. Basblocket omfattade två års studier bestående av grundläggande
kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Därefter skulle de studerande
som så önskade, fördjupa sig i något av ekonomiämnena vid någon av de största högskolorna och
universiteten. Eftersom ekonomiutbildningarna har ett högt söktryck började emellertid de
mindre högskolorna efter en tid själva bygga ut fördjupningarna i företagsekonomi och senare
även i nationalekonomi. Samtidigt växte antalet studieorter. Före 1977 års studiereform kunde
man läsa motsvarande dagens ekonomprogram på tio orter, idag på 26 orter.
Det är uppenbart att resurserna splittrades och att forskningsanknytningen av grundutbildningen
knappast kan upprätthållas på alla orter. Några av högskolorna erhöll kandidat- och magisterexamensrätter sedan de uppnått det absoluta minimiantalet disputerade lärare. Det var vanligt att
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dessa lärare sedan hade små möjligheter till forskning och kompetensutveckling eftersom undervisningsbördan var mycket stor.
Här finns det skäl att återknyta till ämnets internationella karaktär som diskuterats tidigare.
Resultatet av utbyggnaden är att de allra flesta institutionerna har många studenter på A-nivån
jämfört med antalet på C- och D-nivåerna. Det skapar i sin tur den tidigare diskuterade pedagogiska konflikten mellan ekonomisk allmänbildning och att lägga grunden för fördjupade
studier i ämnet.
Valmöjligheter mellan olika inriktningar inom programmen, liksom de ibland stora grupper studenter som på egen hand tar de fristående kurser som krävs för en ekonomexamen, utgör ytterligare en komplikation. Institutionerna vet nämligen sällan i förväg vilka studenter som ska gå
vidare till högre nivåer och vilka som slutar efter 20 eller 40 poäng. Eftersom alla studenter vanligen genomgår samma kurser måste varje nivå vara förberedande för vidare studier samtidigt som
den ska vara av intresse och värde för de studerande som inte ska läsa mera nationalekonomi.
Avsaknaden av en flerårig sammanhållen nationalekonomiutbildning innebär således att grundutbildningen får en mera kortsiktig struktur, där varje termins kurser utformas relativt fristående
från senare terminers och med gradvis introduktion av mera krävande moment.
Några institutioner har också en allmänbildande uppläggning av B-nivån, men på de flesta
institutioner innebär B-nivån en, som studenterna upplever, relativt kraftig nivåhöjning.
Eftersom hela studietiden fram till en magisterexamen i ämnet endast omfattar två år blir med
nödvändighet inslagen av matematik och statistik begränsade – och ges ofta i form av stödundervisning. Visserligen ingår normalt en termins studier i statistik också i en typisk kandidat- eller
magisterexamen, men övriga ämnen i en sådan examen är oftast av icke teknisk karaktär (vanligtvis företagsekonomi, kulturgeografi, ekonomisk historia och statskunskap).
Strukturen på utbildningen får, ur studentsynvinkel, emellertid som konsekvens två relativt
kraftigt svårighetshöjande steg, dels mellan A- och B-nivån, dels mellan grundutbildningen och
forskarutbildningen.
En uppdelning av studenterna på grundkursen i en grupp som avser att läsa mera nationalekonomi och i en annan som endast avser att läsa ämnet en enda termin skulle möjliggöra ett något
mera långsiktigt perspektiv för den förra gruppen, men detta tycks höra till ovanligheterna. Ett
argument mot en sådan uppdelning är att många studenter byter inriktning när de väl upptäckt
vad ämnet innehåller.
Det internationella studentutbytet har genomgått en stark expansion under 1990-talet, med ett
starkt ökat utbud av kurser på andra språk, främst engelska. Denna utveckling är inte utan
problem. Det tycks framförallt vara två problem som dominerar:
•

På flera lärosäten klagar studenter och lärare över låga förkunskaper hos utländska
studenter vilket lett till sänkta krav och lägre kvalitet.

•

Lärarnas språkkunskaper har i många fall stora brister med menlig inverkan på undervisningen.

Även om internationalisering i sig på de flesta lärosäten har hög status är det dock nödvändigt att
se på internationalisering ur ett kvalitets- snarare än kvantitetsperspektiv. Ämnesinstitutionerna
måste ha kontroll över de förkunskaper de inresande studenterna har, liksom att de egna studenterna hamnar på rätt nivå i ämnet på de utländska institutionerna. Det är en fördel att samarbeta
med färre partner vars kvalitet man garanterar.
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Resurstilldelningen – ett kraftfullt styrmedel
Nationalekonomiämnet har, som inledningsvis diskuterades, en relativt låg ekonomisk tilldelning
(s.k. prislapp) för grundutbildningen från statsmakten jämfört med de naturvetenskapliga, tekniska, medicinska och konstnärliga ämnena. På lärosätesnivån baseras medelstilldelning ofta på
historiska och föråldrade uppfattningar om vad som är ett laborativt eller icke laborativt ämne.
Det innebär att ingen hänsyn tas till svårighetsgraden mellan olika ämnen eller till utvecklingen
inom enskilda ämnen. De ämnen som inte var laborativa för 30 år sedan kan helt enkelt inte vara
det idag heller. När prislappsstrukturen en gång fastställts är det en mycket trög process att få till
stånd förändringar i denna.
Den interna fördelningen av medel till grundutbildningen i nationalekonomi synes variera
kraftigt mellan olika lärosäten. Det är dock svårt att göra absoluta jämförelser mellan anslagens
storlek, eftersom de interna anslagen till ämnet/institutionen antas täcka olika utgifter på olika
lärosäten. Speciellt gäller detta lokalkostnader och avskrivningar på inredning och utrustning.
Mycket få lärosäten tillämpar olika prislappar för olika nivåer inom ett och samma ämne. Det har
lett till att institutionerna låtit de stora A-kurserna subventionera kurser på de högre nivåerna som
är dyrare att genomföra på grund av individuell handledning och som dessutom har färre
studenter. Hela grundutbildningen blir därmed beroende av att A-kursen fylls med studenter.
Dessvärre framhåller flera institutioner att söktrycket till ämnets grundutbildning minskar.
Systemet med prissättningen av studenter och deras prestationer har också gjort att små specialiserade program, i synnerhet på mindre lärosäten, har svårt att överleva. Problemet är ofta att
specialinriktade program inte drar till sig så många studenter. Det är samtidigt viktigt för mindre
lärosäten att profilera verksamheten dels pga. den lokala forskningskompetensen, dels i rekryteringssyfte.
Vid sidan av storleken på de anslag i kronor som ämnet tilldelas, spelar även budgetansvarets
placering en roll. Placeringen kan delvis bero på ämnets position i lärosätets interna organisation
och begränsa det handlingsutrymme som nationalekonomiämnets företrädare har för att utveckla
och bedriva grundutbildning i ämnet. Högskolan Dalarna och Södertörns högskola är exempel på
detta.
Vi vill rekommendera att en särskild utredning undersöker om dagens finansieringssystem för
grundutbildningen är utformat så att det ger incitamentseffekter som leder till att statsmakternas
mål uppfylls.

Ämnets organisatoriska hemvist vid mindre lärosäten
Vid många högskolor och mindre universitet är nationalekonomi ett relativt litet ämne. Organisatoriskt ingår det därför ofta i stora flerämnesinstitutioner, många gånger tillsammans med
övriga ekonomiämnen och ibland med andra samhällsvetenskapliga, juridiska och någon gång
tekniska ämnen. Upp till ett tiotal ämnen kan ingå i dessa storinstitutioner, vilket tenderar att
leda till en svag formell ledningsorganisation för ämnet. På flera håll är det, enligt vår uppfattning, uppenbart hur verksamheten med en sådan mer informell ledningsstruktur kommer att lida
brist på klar inriktning, sammanhållning och gemensamma visioner – och därmed även brist på
utvecklingspotential. Ett typiskt exempel på detta är Södertörn. Ledningsproblemet blir särskilt
påtagligt på institutioner där ämnet saknar professor.
I självvärderingar och under platsbesök har ämnet beskrivits som relativt autonomt inom storinstitutionerna. Ämneskollegiet lämnas oftast i fred att sköta sin egen undervisning och för det
mesta att balansera sin egen budget. Många beslut som skapar förutsättningar för grundutbildningen i nationalekonomi fattas dock utanför institutionen, på fakultetsnivån eller på central nivå.
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Speciellt vid stora ämnesövergripande institutioner tenderar ämnets förankring inom lärosätenas
organisationer att vara svag, vilket gör att lärarkollegiet bara kan påverka förutsättningarna för
grundutbildningen marginellt.
Vi har sett exempel på hur utbildningsprogram sätts samman på sätt som försvårar både rekryteringen till och undervisningen i nationalekonomiämnet, hur man i centrala marknadsföringsinsatser och rekryteringsinsatser inte prioriterar nationalekonomiämnet och hur lärarnas kompetensutveckling organiseras och finansieras på sätt som inte är optimala ur ämnets synvinkel.
Nationalekonomin får i alltför hög grad karaktär av stödämne till företagsekonomi. Det är dock
viktigt att påpeka att på många orter är ämnets marginalisering inte ett resultat av ledningsproblem utan orsakas helt enkelt av att ämnet har för få studenter totalt sett.

Studiernas uppläggning och innehåll
När det gäller den grundläggande utbildningen på A- till C-nivå är undervisningens innehåll likartad vid de flesta institutioner. Detta beror på ämnets homogena struktur nationellt och
internationellt. Syftet är att utveckla de studerandes förmåga till abstrakt, analytiskt tänkande
samt förmåga att tillämpa nationalekonomisk teori på faktiska ekonomiska problem. Det finns en
internationell mer eller mindre uttalad norm för vilka grundläggande element som ska ingå i
grundutbildningen inom ämnet. Här ingår mikroteori, makroteori och ekonometri med tilllämpningar samt metodämnena matematik och statistik.
Den ökade internationella konkurrensen har också drivit fram magisterexamen (med djup) som
standardkrav för behörighet vid antagning till forskarutbildningen. Det krav vi ställer på ett
magisterprogram med djup är att detta måste innehålla dels avancerade (advanced undergraduate)
mikro- och makrokurser, dels en kurs i grundläggande ekonometri (basic econometrics). Med ett
sådant innehåll garanteras också progressionen från A- till D-nivå i utbildningen. Det är uppenbart att programmen vid några institutioner idag inte uppfyller detta krav.
Således saknar Linköping helt en avancerad makrokurs, medan Lund och Stockholm har
”smörgåsbord” på B–C-nivån respektive C–D-nivån, vilket innebär att studenter kan erhålla
magisterexamen utan avancerad mikro- och/eller makrokurs.
På Nationalekonomiska institutionen vid Umeå universitet ingick år 2001 ingen ekonometri i
grundutbildningen alls, men är planerad till nästa år och lärarkompetensen finns. I Uppsala och
Lund, bland andra, kan studenterna läsa upp till D-nivå utan att behöva ha läst ekonometri, vilket vi anser vara anmärkningsvärt. Att genomföra en fullödig grundutbildning i nationalekonomi
– som en förberedelse antingen för yrkeslivet eller för forskarutbildning – utan inslag av ekonometri är inte möjligt. Sådan utbildning håller inte internationell klass.
Den i ett internationellt och speciellt nordiskt perspektiv mycket korta studietiden i ämnet för
magisterexamen leder, som ovan diskuterats, till att arbetsmarknaden för kandidat- och magisterstudenter med nationalekonomi som huvudämne uppfattas som diffus av studenterna, även om
detta också torde gälla de flesta examina inom det samhällsvetenskapliga området. Den gamla s.k.
pol-mag examen var dock en examen med relativt väldefinierad arbetsmarknad, och det saknas
inte försök att återupprätta dess tidigare popularitet.
Flera institutioner har också försökt att profilera det egna ämnet genom att inrätta speciella lokala
utbildningsprogram med nationalekonomisk inriktning (Dalarna, Gävle, Karlstad, Luleå, Skövde,
Stockholm, Södertörn, Uppsala). Även om dessa program har sinsemellan olika profiler, läggs i
samtliga en större tonvikt på ekonometriundervisningen än vad som görs i de allmänna
ekonomprogrammen. Sådana program utgör intressanta experiment i liten skala.
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Mitthögskolan har i anslutning till denna utvärdering framgångsrikt genomgått en förnyad
magisterexamensrättsprövning. Den enda av de utvärderade institutionerna som nu saknar
magisterrätt är Gävle. Här skulle ett närmare samarbete mellan institutionen i Gävle och det närliggande Institutet för Bostadsforskning, IBF, bidra såväl till en breddning av lärarkåren som till
en ökad stabilitet i denna.
Med utgångspunkt i litteraturförteckningar och tentamensfrågor förefaller även nivån på kurserna
vara relativt likartad tvärsöver institutioner, dock med reservation för skillnader i tentamensrättning och poängbedömning. Vi har stött på kurser där litteratur och/eller tentamensfrågor
knappast överensstämmer med den nivå som kursen antas svara mot; sådana kurser är dock
ovanliga.
Bredden i kursutbudet varierar främst på C–D-nivån med institutionens storlek. Variationen är
dock mindre inom grundutbildningen än inom forskarutbildningen. Ett brett kursutbud behöver
emellertid inte alltid innebära en styrka. Utan en tydlig linje/profil kan det vara svårt för studenterna att sätta samman en studiegång som leder till en ämneskompetens med ett djup och som ger
en mognad i ämnet. Smala profilprogram, t.ex. mot miljöekonomi eller transportekonomi, kan
kanske verka lockande på studenter men innebär samtidigt mindre utrymme för fördjupning och
därmed generell ämneskompetens.
Antalet studenter på A-kurserna i nationalekonomi är ofta mycket stort även på de mindre
orterna. På de flesta håll omfattar de hundratals studenter. Dessa stora kurser utgör grundstommen för finansieringen av resten av grundutbildningen. Detta innebär i sin tur att institutionsledningen oftast väljer resurssnåla undervisningsformer. Föreläsningarna ges normalt i
mycket stora grupper vars omfattning ofta endast begränsas av tillgången på stora auditorier, och
inslaget av övningar och laborationer är i vissa fall mycket litet. Effektiviteten ur utbildningssynpunkt i denna typ av massundervisning kan ifrågasättas. Graden av interaktion med lärarna
blir mycket liten. Inslagen av ”active learning” i form av t.ex. marknadsspel, modellsimuleringar
etc. lyser nästan helt med sin frånvaro. Även valet av tentamensform påverkas av detta. Således är
kursavslutande stora skriftliga tentor vanligare och kombineras mer sällan med delexaminationer
som brukar ge studenterna incitament till mer kontinuerlig läsning. Goda exempel på satsningar i
syfte att underlätta studenternas möte med nationalekonomi har vi stött på till exempel i Dalarna,
Luleå, Stockholm (SU), Södertörn och i Umeå.
Eftersom nationalekonomi av studenterna uppfattas som ett mycket svårt ämne som kräver tid för
mognad, och där förståelse inte kan ersättas med memorering, tvingas studenterna ägna betydligt
mera tid åt sina studier i detta ämne än i andra ämnen. Detta till trots är det dominerande
intrycket av intervjuerna med studenterna att studier i nationalekonomi på grundutbildningen,
och i synnerhet på A-nivån, är en halvtidssyssla. Det är uppenbart att medelstilldelningen är
alltför knapp för att studenternas tid ska utnyttjas effektivt. Ett ökat inslag av schemalagd
undervisning framstår därför som mycket angeläget.
Att lägga ut kurserna i nationalekonomi parallellt med kurser i andra ämnen och speciellt i företagsekonomi, kan innebära ökade möjligheter till mognad samtidigt som studenternas tid utnyttjas mera effektivt. De erfarenheter av sådan parallelläsning som vi tagit del av tycks goda.
En skillnad mellan större universitet och mindre lärosäten är att undervisningsgrupperna vid de
senare ofta är väldigt små på C- och D-nivå. Det innebär att studenterna här får en relativt intensiv och individualiserad undervisning. Men individualiseringen ser också ut att innebära att
handledningen av uppsatsarbetet sker mer ad hoc än vid de större enheterna, där man har formaliserat uppsatsarbetet mera.
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Några generella skillnader mellan större och mindre enheter när det gäller tid för uppsatsarbetet
framkommer emellertid inte. Det stöd som en formaliserad strategi för handledningen innebär
vid de större enheterna, tycks uppvägas av det stöd som den individualiserade handledningen
erbjuder vid de mindre. På de flesta institutionerna tar uppsatsarbetet i allmänhet något längre tid
än de stipulerade tio veckorna.
Kvalitetsskillnader i uppsatserna kan vi inte uttala oss om, eftersom vi inte studerat C- och Duppsatserna på något systematiskt sätt. Vi anser att åtminstone en av uppsatserna ska författas
enskilt.

Lärarresursen
I allmänhet är tillgången på lärare inom mikroområdet god i hela landet. Inom ekonometri och
finansiell ekonomi är bristen på lärare besvärande på många håll. Vissa institutioner, som t.ex.
Linköping, har också svårt att rekrytera kvalificerade lärare i makroekonomi.
Lärarnas undervisningsskyldighet varierar mellan institutionerna och inom en och samma institution. Vid vissa institutioner är lärarnas tid för forskning/egen kompetensutveckling i praktiken
noll. Vid andra lärosäten undervisar de flesta kanske inte mer än 50 procent. Här är oftast tillgången till externfinansiering avgörande.
Vi vill understryka hur viktigt det är för kvaliteten i grundutbildningen att lärarnas kompetensutveckling i form av egen forskning garanteras. Enligt de lokala arbetstidsavtalen ska ett visst
utrymme för forskning och kompetensutveckling ges alla lärarkategorier. När det gäller lektorer
varierar detta utrymme mellan 10 procent och 30 procent och för adjunkterna mellan 10 procent
och 15 procent. I praktiken verkar dock många lärare inte hinna utnyttja denna möjlighet till
kompetensutveckling. Det är svårt att se hur de adjunkter som försöker bedriva egen forskarutbildning inom denna ram någonsin skulle komma fram till en doktorsexamen. Det är vår
bestämda mening att ett rimligt mål borde vara 50 procent utrymme både för lektorerna och de
adjunkter som deltar i forskarutbildningen. Som diskuterats ovan är forskande lärare en nödvändig förutsättning för en forskningsbaserad grundutbildning, men också för möjligheterna att
rekrytera framstående forskare till lärartjänster vid svenska lärosäten.
Den pedagogiska diskussionen inom ämnet är internationellt mycket livlig. Vid den största
ämneskonferensen, American Economic Association´s årliga möte, ägnas ett stort antal sessioner
åt ämnesdidaktik. Ämnet har sedan mer än 30 år tillbaka dessutom en egen, mycket seriös, pedagogisk tidskrift, Journal of Economic Education, som ägnar betydande utrymme åt vetenskapliga
utvärderingar av olika undervisningsformer och undervisningsexperiment. Mot denna bakgrund
kan det kanske synas överraskande att den traditionella pedagogiken i form av ”chalk and talk” så
totalt dominerar undervisningen inom ämnet. Det finns tror vi, med en grov generalisering,
främst två orsaker till detta:
•

Alternativa undervisningsformer är i allmänhet inte bara dyra att utveckla utan också
kostsamma att bedriva. Medelstilldelningen till ämnet utgör härvidlag en effektiv spärr
mot utvecklandet och tillämpandet av en mera kostsam pedagogik.

•

Alternativa undervisningsformer uppskattas ofta av studenterna och visar sig i flera fall ha
positiva effekter i termer av ”interaction and communication”, men upplevs också av
studenterna som tidskrävande, samtidigt som effekterna på examensresultaten sällan är
entydigt positiva.

Inslag av ”active learning” i form av t.ex. marknadsspel, modellsimuleringar och ”web-based
learning” förekommer dock, om än i mycket liten utsträckning, inom grundutbildningen.
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Samtidigt bör framhållas den enorma pedagogiska utveckling som skett inom läroboksområdet
under de senaste decennierna, där i varje fall de internationella läroböckerna inom grundutbildningen är extremt utförliga och mönstergillt genomarbetade.

Rekommendationer
För magisterexamen med djup ställer vi som krav, dels avancerade mikro- och makrokurser, dels
en kurs i grundläggande ekonometri.
Institutionerna vid större lärosäten bör överväga en differentiering av A-kurserna dels för att
anpassa kursen till dem som ska läsa ämnet på högre nivå, dels för att kunna hantera studenternas
olika förkunskaper. Detta skulle möjliggöra ett något mera långsiktigt perspektiv för de studenter
som önskar fördjupa sig i ämnet.
Det är viktigt att försäkra sig om att kurssammansättningen inom varje nivå och mellan nivåerna
medför en tydlig progression i ämnet. Med tanke på inlärning och mognad bör mer omfattande
kursmoment prioriteras framför många moment med få poäng per moment.
Den viktigaste resursen och kostnadsposten i grundutbildningen är studenternas tid. Denna
resurs utnyttjas mycket ineffektivt. Inom ramen för existerande prislappar är dock möjligheterna
till större effektivitetsökningar begränsade. Erfarenheterna av mellantentamina (duggor) och att
lägga ut kurser i nationalekonomi parallellt med kurser i andra ämnen framstår dock som positiva
och bör övervägas. Studierektorerna bör ha som central uppgift att följa den pedagogiska debatten
och erfarenheterna av olika undervisningsformer och undervisningsexperiment, t.ex. genom
regelbundet deltagande i didaktikkonferenser.
Samtliga lärosäten tycks ha ett stort antal avtal för studentutbyte främst inom Europa men även
andra världsdelar, och antalet utbytesstudenter synes ha ett högt statusvärde. Det är dock nödvändigt att se på internationalisering ur ett kvalitets- snarare än kvantitetsperspektiv. Ämnesinstitutionen måste ha kontroll över de förkunskaper de inresande studenter har liksom att de egna
studenterna hamnar på rätt nivå i ämnet på den utländska institutionen. Vi förordar därför starkt,
ur ett kvalitetsperspektiv, en översyn av existerande avtal. Det är en fördel att samarbeta med färre
partner vars kvalitet man garanterar. Det är också uppenbart att språkutbildningen av lärare bör
ges hög prioritet.
Studenterna har i allmänhet en mycket vag uppfattning om arbetsmarknaden för nationalekonomer. Ur rekryteringssynpunkt bör studenterna få bättre information om hur arbetsmarknaden
ser ut. Som en naturlig del i detta arbete måste de flesta institutionerna kraftigt förbättra uppföljningen av tidigare studenter för att kunna informera om möjligheterna på arbetsmarknaden.
Även inom grundutbildningen behövs det åtgärder för att förbättra könsfördelningen på de högre
nivåerna. Här kan med fördel de kvinnliga doktoranderna användas som förebilder. Samtidigt
skulle det leda till att informationen om forskarutbildningen och forskningen förbättras.
Även om detta inte är ett ämnesspecifikt problem är det viktigt att den generationsväxling som
förestår på många institutioner utnyttjas för att långsiktigt säkra en forskningsbaserad grundutbildning genom lärartjänster med 50 procent utrymme för egen forskning.
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Göteborgs universitet

Inriktning/profil: Utvecklingsekonomi och
miljöekonomi
Antal lärare år 20011: 21 (19 tjänstgör 50 % eller mer
Professorer: 10 (8 tjänstgör 50 % eller mer)
Docenter: 3
Övriga disputerade lärare: 6

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 257
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 123
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 82
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 51
Aktiva doktorander år 2000: 82
Antagna doktorander ht 2001: 10
Antal disputationer 1993/94–99/00: 562

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Grundutbildningen vid nationalekonomiska institutionen i Göteborg är bred och ger studenterna
en god bas att stå på. Här har man möjligheter att specialisera sig inom flera områden, särskilt
inom tillämpad nationalekonomi. Under platsbesöket var studenterna på grundnivån i allmänhet
nöjda med studierna vid institutionen. Det framgick dock att det under flera års tid varit svårt för
många studenter att klara av A- och B-kursen. De lösningar som institutionen prövat för att
komma tillrätta med detta problem verkar inte ha fungerat.
Inom finansiell ekonomi är lärarbristen stor, något som är särskilt oroande eftersom de flesta
studenterna väljer just den inriktningen.
Tidigare saknade institutionen en övergripande strategi för pedagogik och kvalitetssäkring, både
inom grundutbildningen och inom forskarutbildningen. Ett arbete med att utveckla en sådan
strategi, och därmed med att även tydliggöra arbetsuppgifter och ansvarsfördelning, har dock
inletts.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen spänner över ett stort antal områden, där särskilt miljöekonomi och utvecklingsekonomi är viktiga specialiteter.
Institutionen har ett stort antal doktorander från andra länder vilket är positivt. De egna studenterna har emellertid haft svårt att konkurrera med de utländska studenterna om platserna på
forskarutbildningen, vilket har lett till att institutionen inlett ett förändringsarbete inom grundutbildningen. Bland annat har nivån i mikroekonomi kurserna höjts markant.
Doktoranderna är högt motiverade och säger sig vara nöjda med sin utbildning. De anser att de
har mycket tid för forskning och att de har möjligheter att även läsa kurser vid andra institutioner
i landet och utomlands.
1
2

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
För antalet disputationer per år under tidsperioden – se bilaga.
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I jämförelse med de flesta andra institutioner har doktoranderna i Göteborg under ett antal år
haft relativt lite undervisning i tjänsten. Den nya institutionsledningen har emellertid för avsikt
att öka undervisningens omfattning
Institutionen har samarbetat med flera andra lärosäten i forskarutbildningsnätverket i södra
Sverige om forskarutbildningskurser. Trots att Göteborg skulle vara en naturlig samarbetspart för
de mindre universiteten och högskolorna i nätverket fungerar inte samarbetet särskilt väl, eftersom det inte är formaliserat.

Bedömargruppens rekommendationer
Arbetet med att förbättra studenternas prestationer på A- och B-kursen bör fortsätta.
Anpassningen av grundutbildningen till forskarutbildningens krav är positiv och bör fortsätta.
Institutionen bör också kunna göra mer för att intressera grundutbildningsstudenterna för
forskarutbildningen.
Arbetet med de övergripande strategierna för kvalitetssäkringen av ämnet bör prioriteras, framför
allt inom grundutbildningen.
Institutionen bör få möjlighet att ta ett större ansvar för att stödja forskarutbildningen vid näraliggande mindre lärosäten.

Grundutbildningen
Möjligheter till specialisering
Nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet är en av landets större institutioner i
ämnet. Här erbjuder man ett brett kursutbud. På grundutbildningsnivå ges kurser i mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri, finansiell ekonomi, industriell ekonomi, miljöekonomi, utvecklingsekonomi samt offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Inom alla dessa områden bedriver institutionens lärare forskning.
Nationalekonomi ges dels i form av enstaka kurser upp till 80-poängsnivå, dels inom ramen för
ett antal program, varav två kan leda till magisterexamen i nationalekonomi. Störst av dessa är
Civilekonomutbildningen vid Handelshögskolan i Göteborg som omfattar 160 poäng. Den
nationalekonomiska institutionen har också varit drivande i utvecklingen av Miljövetarprogrammet – det andra programmet som kan leda till magisterexamen. Miljövetarprogrammet är fyraårigt och studenterna kan välja nationalekonomi med miljöekonomiinriktning som en av fem
alternativa fördjupningar.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Handelshögskolan i Göteborg är en del av Göteborgs universitet. Här samlas universitetets
ekonomiska och juridiska ämnen.
Nationalekonomiska institutionen leds av en institutionsstyrelse. Prefekten har det övergripande
ansvaret för det löpande arbete och till sin hjälp har denne en studierektor, med ansvar för
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utveckling och planering av grundutbildningen. Varje kurs inom grundutbildningen har dessutom en kursansvarig lärare. Lärarkollegiet samlas vid några tillfällen per år för att följa upp och
diskutera utveckling av kursutbudet. Institutionsstyrelsen tar beslut om kursförändringar efter
förslag från lärarkollegiet. Administrationen av grundutbildningen sköts av ett litet antal personer,
som fått en stor mängd uppgifter delegerade till sig. Enligt självvärderingen är arbetsbelastningen
periodvis mycket hög för dessa personer.
Vid institutionen finns även en ställföreträdande prefekt som har ett särskilt ansvar för forskarutbildningen. En forskarutbildningsgrupp som består av all personal som arbetar med handledning eller undervisning inom forsarutbildningen fungerar som beredningsgrupp för frågor rörande forskarutbildningen. I gruppen ingår också en doktorandrepresentant. Gruppen beslutar i frågor som rör de kurser som ska ingå i forskarutbildningen och i antagningsfrågor.
Under platsbesöket kunde man inte säga säkert vem som ansvarar för profilering, kvalitetssäkring
och pedagogik vid institutionen.

Ekonomi
Enligt självvärderingen har grundutbildningens ekonomi varit ansträngd sedan det nya resurstilldelningssystemet infördes. De senaste åren har även antalet tilldelade grundutbildningsplatser
minskat, vilket har lett till underskott.
Institutionen har därför skurit ner både på antalet lärare som inte har fast anställning och på
undervisningsintensiteten. Det kan därför bli svårt att ge studenterna goda ämneskunskaper inom
grundutbildningen skriver institutionen i självvärderingen. Det har skett en ”ständig avvägning
mellan hög kvalitet på utexaminerade studenter och högre genomströmning”.
Höstterminen 2001 var den första terminen på länge som institutionen använde doktorander för
undervisning inom grundutbildningen i någon större utsträckning.

Lärare
På institutionen finns åtta fast anställda professorer, två adjungerade professorer på deltid och tio
lektorer (inklusive vikarier). Alla dessa, utom en av lektorerna, är män. Dessutom finns en manlig
adjunkt. Majoriteten av lärarna har varit anställda vid Handelshögskolan i Göteborg sedan 1970talet och de flesta lektorerna, och adjunkten, kommer att gå i pension före år 2008.
Enligt institutionen belastas lärarna inom grundutbildningen tungt av undervisning. I princip all
tid för lektorer och professorer, som finansieras av grundutbildningsmedel, går åt till undervisning
och aktiviteter kopplade till denna. Tio procent av tiden avsätts för s.k. egen utveckling, men det
finns ingen tid för forskning inom ramen för grundutbildningsmedlen. Institutionen varnar för
att den här situationen på sikt kan komma att få allvarliga konsekvenser för den akademiska nivån
i undervisningen.

Studenter
Inom grundutbildningen är 37 procent av studenterna kvinnor. Institutionen har under lång tid
haft A-kurser med ett stort antal studenter, medan kurserna på högre nivåer lockat betydligt färre.
Sedan man startade undervisning i finansiell ekonomi har studentgrupperna emellertid blivit
större även på högre nivåer. Sextio procent av studenterna skriver C- och D-uppsatser inom
finansiell ekonomi och området dominerar nu grundutbildningen.
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Det har hänt att så många som tre fjärdedelar av studenterna underkänts vid det första tentamenstillfället på A-nivå – en kurs i mikroteori. Detta beror enligt institutionen på att mikroteori
är ett matematiskt krävande område och på att studenterna inte har tillräckliga förkunskaper. För
att öka genomströmningen ges nu stödundervisning i matematik på A-nivån och en metodkurs på
B-nivån. Den här sortens åtgärder är emellertid dyra och konflikten mellan undervisningstäthet,
svårighetsgrad, genomströmning och institutionens ekonomi blir enligt institutionen tydlig.
Under platsbesöket tyckte studenterna att matematikkraven kändes höga på vissa kurser och de
efterlyste därför ytterligare matematikundervisning som stöd.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Stora undervisningsgrupper och traditionell pedagogik
Pedagogiken inom grundutbildningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
Det händer att nya pedagogiska former prövas – om enskilda lärare tar initiativ. Men enligt
lärargruppen pågår ingen särskilt livaktig pedagogisk diskussion på institutionen.
Under senare år har ordningsföljden ändrats mellan makro- och mikroekonomi på grundkursen.
Dessutom har B-nivån strukturerats om så att kurserna inte längre läses parallellt. Förhoppningen
har varit att dessa förändringar ska förbättra pedagogiken och därmed öka genomströmningen.
Ett hinder för en aktiv kommunikation mellan studenter och lärare är, enligt självvärderingen, de
stora undervisningsgrupperna på A-nivån. Varken under föreläsningarna, som hålls för 160 studenter, eller under gruppövningarna där ett 40-tal studenter deltar är dialogen särskilt livlig.
Enligt flera av studenterna är studietakten relativt låg. Många av dem arbetade deltid vid sidan om
studierna och hann trots detta med sina kurser utan större problem. Samtidigt ansåg de att
studierna i nationalekonomi var mer intensiva än inom andra samhällsvetenskapliga ämnen.
Lärarna betonade att skillnaderna mellan studenterna är stora, vilket också bekräftas av att relativt
många misslyckas med tentorna.

Handledning, uppsatser och examination
Studenternas kunskaper testas för det mesta genom skriftliga tentamina. Muntliga tentamina,
hemtentamina via e-post och flervalsfrågor har förekommit i mindre omfattning. Under en period
tillämpades också s.k. mellantentamina för att få studenterna att påbörja inlärningen tidigare. När
mellantentamina infördes var kurserna på 10 poäng. Sedan ändrades modulerna till 5poängskurser, och då såg man inte längre några skäl att ha kvar just den här tentamensformen.
För att öka genomströmningen på C- och D-nivå och underlätta uppsatsarbetet, erbjuder institutionen och det ekonomiska biblioteket introduktioner till uppsatsskrivande och källsökning.
Studenterna uppmanas dessutom att lämna in en preliminär uppsatsdisposition till handledaren
inom två veckor efter introduktionsmötena. I slutet av varje termin genomförs uppsatsseminarier
under tre dagar.
Institutionen har inte kunnat lämna några uppgifter om hur många studenter som hinner skriva
färdigt sina uppsatser inom stipulerade tidsramar.
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Nationell och internationell samverkan
Institutionen har lärarutbyte främst med Högskolan i Skövde och Stockholms universitet. Trots
att gästlärare regelbundet besöker institutionen menade dock studenterna att de sällan träffar
externa lärare.
Det utländska studentutbytet är relativt omfattande. Mellan 140 och 170 studenter från utlandet
läser minst en fempoängskurs vid Nationalekonomiska institutionen varje år. De här studenterna
läser mestadels fristående kurser, ibland är de upp till femton stycken på en och samma kurs.
Enligt de svenska studenter som medverkade under platsbesöket är utbytesstudenternas förkunskaper ofta lägre än de svenska studenternas. Nivån på undervisningen riskerar därmed att sänkas
och en stor del av kurserna måste ägnas åt repetition.
Institutionen har uppdragsutbildning i industriell ekonomi för Chalmers och en kurs i försäkring
och risk för Vasa kunskapscentrum. Man har däremot ingen särskild organisation för uppdragsutbildningen.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Sedan något år tillbaka finns kursutvärderingar på varje kurshemsida. Dessa är frivilliga att fylla i
och de sammanställs automatiskt. Sedan följs de upp under utvecklingssamtal med respektive
lärare. Lärarna uppskattade bortfallet till 90 procent och man menar att kursutvärderingarna
därmed inte fungerar i praktiken.
Institutionen har deltagit i flera utvärderingar och genomfört en självvärdering av utbildning och
forskning år 1997. Hösten 1999 genomfördes en undersökning av lärarnas arbetssituation och
grundutbildningens kvalitet. Sedan dessa utvärderingar gjordes har gränsen mellan institutionens
grundutbildning och forskarutbildningen blivit mindre tydlig, menade lärarna, och institutionen
fungerar nu mer som en helhet.
Några särskilda åtgärder för att främja jämställdhet och social och etnisk mångfald finns inte, förutom ett särskilt anslag för att stödja kvinnliga doktoranders konferensdeltagande.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

353

269

241

257

HÅS 21–40 p

127

172

169

123

HÅS 41–60 p

102

92

86

82

HÅS 61–80 p

70

50

60

51

HÅP 1–20 p

230

172

169

165

HÅP 21–40 p

67

65

70

60

HÅP 41–60 p

76

63

61

61

HÅP 61–80 p

38

46

42

31

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

65

63

58

62

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

69

82

48

44

51

Genomströmningen på de lägre nivåerna är låg och på B-nivån har prestationsgraden vissa år varit
under 40 procent, vilket enligt institutionsledningen beror på att studenterna inte inser vilken
arbetsinsats som krävs för att klara kurserna. Nivån på många kurser har också höjts samtidigt
som studenternas matematikkunskaper blivit allt sämre. På högre nivåer ökar genomströmningen
betydligt. Någon uppföljning av vart studenterna tar vägen efter examen har inte genomförts.

Forskarutbildningen
Inom ramen för forskarutbildningen i nationalekonomi vid Göteborgs universitet erbjuds en
mängd forskningsinriktningar. Här ger man kurser bland annat i utvecklingsekonomi, miljöekonomi, industriell ekonomi, finansiell ekonomi, arbetsmarknads- och offentlig ekonomi,
makroekonomi och ekonometri.
Nationalekonomiska institutionen har försökt etablera ett närmare samarbete med flera mindre
högskolor och universitet inom forskarutbildningsnätverket i södra Sverige; Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Växjö universitet och
Örebro universitet. Institutionen tar dock betalt (1 000 kronor per doktorand) för de externa
doktorander som vill delta i en forskarkurs i Göteborg, och hittills har inte särskilt många av de
andra institutionerna inom nätverket valt att skicka sina doktorander hit.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Ekonomi
Sedan lång tid har forskarutbildningen vid institutionen varit högt prioriterad ekonomiskt. Ett
relativt omfattande kursutbud och en stor stock av doktorander utgör en tung ekonomisk börda
som inte varit möjlig att klara utan betydande externa anslag till institutionen. Doktorandfinansieringen är idag ett mycket stort problem. Här går institutionen med ett miljonunderskott och
man överväger att helt stoppa intaget till forskarutbildningen under ett år.

Doktorander
Institutionen hade vid årsskiftet 2000/01 82 aktiva doktorander, varav en tredjedel var kvinnor.
Varje år antas ett tiotal nya doktorander. Många kommer från afrikanska, sydamerikanska och
asiatiska länder. De utländska doktoranderna deltar framförallt i forskarutbildningsprogrammen i
miljö- och utvecklingsekonomi.
Vid antagningen till forskarutbildningen bedöms ofta de utländska doktoranderna ha bättre förkunskaper än de svenska, särskilt i metodämnen. Institutionen anser dock att de egna studenterna
numera står sig allt bättre i konkurrensen. Enskilda lärare rekommenderar ibland svenska studenter att läsa matematik eller statistik på grundutbildningsnivå som komplement till nationalekonomin, för att ha större möjligheter att komma in på forskarutbildningen.
Redan innan det nya systemet för finansiering av forskarutbildning infördes läsåret 1997/98,
började institutionen förbereda sig inför det kommande systemet, bland annat genom att minska
antalet doktorander och genom att erbjuda fler doktorander finansiering.
Idag finansieras omkring hälften av de nyantagna doktoranderna med institutionens fasta och
externa medel. Övriga har finansiering genom exempelvis personliga stipendier. Många (18)
doktorander i utvecklingsekonomi och miljöekonomi har stipendier från SIDA/SAREC. De
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doktorander som finansieras med institutionens medel erbjuds doktorandtjänst under de två sista
åren under forskarutbildningen. Detta är dyrt, menar institutionen, och det gör att man inte kan
ta in fler doktorander än vad som nu görs till forskarutbildningen.
Före höstterminen 2001 deltog inte doktoranderna i undervisningen inom grundutbildningen i
någon nämnvärd omfattning.
Institutionen har två adresser, en i Handelshögskolans nya lokaler på Vasagatan och en på Södra
allégatan. På den senare adressen sitter drygt 50 personer, varav de flesta är doktorander. Uppdelningen mellan doktoranderna och den övriga institutionen försämrar den interna
kommunikationen.

Lärare och handledare
Institutionen har för närvarande åtta fast anställda professorer och två adjungerade professorer på
deltid. Till detta kommer även andra interna och externa resurser som utnyttjas för handledning.
Varje doktorand har normalt en biträdande handledare utöver huvudhandledaren. Tidigare har
man haft brist på handledare, men genom att anta färre doktorander och i och med att nya professorstjänster tillkommit, har situationen förbättrats under senare år.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Forskarutbildningen i Göteborg är uppdelad i två delar, en kursdel om 80 poäng och en lika stor
avhandlingsdel. Det första året läser doktoranderna obligatoriska kurser, medan det andra årets
kurser är valbara. Doktoranderna får starta sitt avhandlingsarbete först sedan de klarat av alla
kurser.
Institutionen står själv för det första årets samtliga kurser. Under det andra året, då doktoranderna
specialiserar sig, har de möjlighet att läsa vid andra lärosäten i Norden, vilket utnyttjas i viss mån.
De kan också vända sig till universitet och högskolor utanför Norden, men detta är mer ovanligt.
Det beror, enligt lärarna, på att det är svårt att hinna med utlandsstudier under det pressade
forskarutbildningsprogrammet. Det händer dock att doktorander gästar exempelvis universiteten i
Stanford och Wharton (med vilka institutionen haft treåriga avtal), samt NYU, Oxford och
Harvard.
Under platsbesöket beskrev doktoranderna det första årets kursutbud som väl sammansatt och
krävande. Däremot ansåg de att valmöjligheterna under det andra året var för små, och man
önskade att institutionen skulle inleda ett samarbete med andra lärosäten för att bredda
kursutbudet.
Undervisningen inom forskarutbildningens kurser är traditionell. Institutionen skriver:
”Undervisningen består av föreläsningar, övningar och handledning. Detta är normalt det sätt
som vi förmedlar kunskap. Vi har inte kommit på något bättre”.
Inom miljöekonomi finns ett etablerat utbyte på nationell nivå med fysik, biologiämnen,
psykologi och företagsekonomi. Det här området är också mycket aktivt internationellt. Över
hälften av doktoranderna kommer här från utlandet och omkring 70 procent av avhandlingsämnena rör frågeställningar i u-länder. Det här är ett forskningsområde som till stor del har
byggts upp som ett resultat av ett samarbete med SIDA.
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Avhandlingsarbete
Licentiatavhandlingen ser institutionen i det närmaste som obligatorisk, eftersom man vill
försäkra sig om att doktoranderna håller en tillräckligt hög takt i sitt avhandlingsarbete. Den
betraktas också som ett bra tillfälle att stämma av inriktningen på avhandlingsarbetet. Enligt
lärarna skulle licentiatuppsatsen kunna användas som grund för att rekommendera en doktorand
att inte fullfölja forskarstudierna.
Sammanläggningsavhandlingar är den avhandlingsform som dominerar och dessa kan bestå av
upp till fem olika uppsatser. Arbetet sker oftast enskilt, även om andelen som arbetar i grupp
ökar.
Förutom institutionens högre seminarium finns ett antal specialinriktade seminarieserier i
utvecklingsekonomi, miljöekonomi, finansiell ekonomi, industriell ekonomi, arbetsmarknadsoch offentlig ekonomi, makroekonomi och politisk ekonomi samt ekonometri. Dessa seminarier
speglar de forskningsinriktningar som finns på institutionen. Doktoranderna beskriver gränserna
mellan olika ämnesområdena som skarpa och de menar att kontakten mellan områdena är svag.
Institutionen har anordnat flera nordiska konferenser för doktorander inom industriell ekonomi,
utvecklingsekonomi och Kinaforskning. Dessutom finansierar man doktorandernas deltagande i
internationella konferenser.

Resultat
Mellan läsåren 93/94 och 99/00 har man haft 56 disputationer. Den genomsnittliga studietiden
för de doktorander som antagits sedan år 1987 har varit 7,4 år. Om de allra längsta studietiderna
(över 11 år) tas bort blir genomsnittstiden 6,6 år. För att öka genomströmningen har institutionen skärpt kraven på nyantagna utländska doktorander och ökat handledarkapaciteten. För de
doktorander som antagits sedan år 1993 tar det i genomsnitt 4,9 år att disputera.
Åtta doktorander har avbrutit sina forskarstudier under de senaste fyra åren. Institutionen
genomförde år 1995 en enkätundersökning för att ta reda på orsakerna till studieavbrott inom
forskarutbildningen. Då beskrevs finansieringsproblem som ett huvudskäl.
Ungefär 40 procent av de doktorander som disputerat vid institutionen kommer från utlandet
och har efter examen valt att återvända till sina hemländer. Av de övriga har ett stort antal fortsatt
med undervisning och forskning vid andra lärosäten och forskningsinstitut inom och utom
Sverige. Några har också gått vidare till arbete inom den finansiella och offentliga sektorn.
Flera doktorander efterlyste under platsbesöket möjligheter att fortsätta sin forskning efter
disputationen. De föreslog att institutionen skulle inrätta postdoc-tjänster. Sådana skulle vara ett
sätt att kvalificera sig för fasta lektorstjänster.
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Handelshögskolan i Stockholm

Inriktning/profil: Tillämpad mikroekonomi,
internationell ekonomi, hälsoekonomi. Ekonometri och
finansiell ekonomi vid separata institutioner.
Antal lärare år 20011:18 (16 tjänstgör 50 % eller
mer)
Professorer: 9
Docenter: 4 (2 tjänstgör 50 % eller mer)
Övriga disputerade lärare: 5

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 116,5
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 102,5
Aktiva doktorander år 2000: 45
Antagna doktorander ht 2001: 3
Antal disputationer 1993/94– 99/00: 512

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är genomtänkt och
välfungerande.
Till skillnad från vad som är fallet vid många andra lärosäten hör inte inriktningen finansiell
ekonomi och ekonometri till institutionen för nationalekonomi, utan organiseras här i separata
institutioner. Samarbetet mellan de både institutionerna verkar emellertid fungera väl.
HHS förutsättningar för att ge en utbildning med hög kvalitet är bättre än vid många andra
lärosäten. Studentgruppen är betydligt mindre i relation till lärarkapaciteten och utbildningen har
mycket höga antagningspoäng. Lärarnas kompetens är hög och de flesta har jämförelsevis mycket
tid till forskning i tjänsten.
HHS har nyligen reformerat studieordningen inom grundutbildningen, vilket gjort att de möjliga
fördjupningarna såväl inom Civilekonomprogrammet som inom nationalekonomiämnet har
blivit fler vilket är positivt. Det innebär också att den interna konkurrensen om studenterna blivit
skarpare.
I HHS grundutbildning upp till och med magisternivån kan ingå endast 10 poäng uppsatsarbete.
Vid andra lärosäten ingår enligt examensordningen 20 poäng. På den här punkten kringgår HHS
examensordningen.

Forskarutbildningen
Institutionen har sin uppenbara spjutspets i forskarutbildningen. Den står sig väl i jämförelse med
framstående forskarutbildningar i Europa och kan mäta sig med dem som ges vid framstående
amerikanska universitet och är oöverträffad i Sverige. I samarbete med nationalekonomiska
institutionen vid Stockholms universitet erbjuds ett forskarutbildningsprogram kallat Stockholm
Doctoral Program in Economics, Econometrics and Finance (SDPE). Samarbetet ger doktoranderna
tillgång till båda institutionernas kursutbud. Programmets djup och bredd förstärks genom
samarbete med Uppsala när det gäller andraårskurserna.
1
2

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
För antalet disputationer per år under tidsperioden – se bilaga.
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Trots att institutionens ekonomiska resurser förstärkts genom donationer har institutionen inte
haft ekonomiska möjligheter att under år 2000 anta tillräckligt många doktorander för att lärarresurserna ska kunna utnyttjas optimalt vilket är oroande. Det är olyckligt om högskolan i sina
generella prioriteringar av andra utbildningar minskar resurserna för forskarutbildningen och
rekryteringen av nya doktorander.
Till skillnad från vad HHS uppgivit i självvärderingen, gav institutionens lärare och ledning vid
platsbesöket intrycket att de var tveksamma till ett samarbete inom forskarutbildningen med
andra lärosäten än Stockholms universitet och Uppsala universitet. Man menade att den externa
finansieringen av programmet, och eventuellt också kvaliteten, kan hotas om en mer heterogen
doktorandgrupp deltar i SDPE.

Bedömargruppens rekommendationer
HHS bör följa gällande examensordning när det gäller kraven på självständigt arbete inom
grundutbildningen.
HHS bör förnya ansträngningarna att, tillsammans med Stockholms universitet och Uppsala
universitet, utveckla SDPE till en nationell forskarskola i nationalekonomi.
Antalet doktorander bör tillåtas öka så att handledarresursen kan utnyttjas optimalt.
Doktorandernas möjligheter att meritera sig i undervisning bör förbättras.

Grundutbildningen
Möjligheter till specialisering
HHS Civilekonomprogram är den mest kända av de utbildningar som erbjuds här. Det sträcker
sig över fyra läsår och studenterna har mer schemalagd undervisning än vad som är vanligt vid
andra ekonomutbildningar. HHS studenter kan även söka till det internationellt inriktade
CEMS-programmet som läses parallellt med civilekonomprogrammet, och som leder till en
3
europeisk examen – CEMS Master.
Civilekonomprogrammet är uppdelat i två skeden, grundskedet och fördjupningsskedet, som
vardera omfattar 80 poäng. Grundskedet sträcker sig över de två första studieåren och syftar till
att ge alla studenter en gemensam grund inför de fortsatta studierna. Under fördjupningsskedet
kan man sedan välja mellan fem olika huvudinriktningar; internationell ekonomi, finansiell
ekonomi, marknadsföring, redovisning eller organisation. Nationalekonomin utgör 20 poäng av
de två första årens studier. Inom fördjupningsskedet är nationalekonomin kärnan i den inriktning
som heter internationell ekonomi. HHS erbjuder inga enstaka kurser i nationalekonomi.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Nationalekonomiska institutionen är en av sex institutioner vid HHS. Finansiell ekonomi och
ekonomisk statistik är organiserade i egna institutioner. Uppdelningen av dessa ämnen, som på de
3

CEMS står för Community of European Management Schools.
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flesta andra håll ingår i en och samma institution, upplevs som ändamålsenlig av ledningen på
den nationalekonomiska institutionen vid HHS. Institutionerna svarar för genomförandet av
Civilekonomprogrammet under ledning av grundutbildningschefen, som är direkt underställd
rektor. Grundutbildningskollegiet, sju lärare från skilda ämnesområden, kommer med råd i
kvalitets- och utvecklingsfrågor.
Nationalekonomiska institutionen leds av en prefekt. Till denne är ett antal kommittéer för
grund- och forskarutbildning, budget, personal, antagning till forskarutbildningen m.m. knutna.
Besluten förankras i möjligaste mån i lärarkollegiet och förs i tillämpliga fall vidare till det Samhällsekonomiska kollegiet, vilket i sin tur fungerar som en förberedande instans för professorskollegiet, som har det övergripande ansvaret för akademiska ärenden.
Ärenden som går utanför den löpande verksamheten förankrar kommittén i institutionens ledningsgrupp, som består av ledamöterna i institutionens samtliga kommittéer. I vissa fall förankras
förslag även på stormöten som är öppna för alla fakultetsmedlemmar, doktorander och personal
vid institutionen. Beroende på ärendets natur tas det slutliga beslutet av prefekten, av Samhällsekonomiska institutionskollegiet eller i Forskarutbildningsnämnden.
I Samhällsekonomiska institutionskollegiet ingår, förutom Nationalekonomiska institutionen,
även institutionerna för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik. Forskarutbildningsnämnden
utgör HHS centrala organ för forskarutbildningen.

Ekonomi
HHS är Sveriges äldsta privata skola med universitetsstatus och finansieras genom privata donationer, statliga anslag, och bidrag från näringslivet. I självvärderingen beskrivs de ekonomiska
villkoren som gynnsamma.

Lärare
Lärartätheten inom HHS är högre än på många andra håll. Institutionen har 18 fast anställda
lärare. En av dem är kvinna, nio är professorer och fyra är docenter (två docenter är anställda på
mindre än halvtid). Institutionen disponerar dessutom medel för två adjungerade professorer.
Dessa undervisar i makroekonomi och internationell ekonomi.
Alla lärare förutsätts forska och har reella möjligheter att göra detta, vanligen under 40–50 procent av sin arbetstid. Nya lärare och doktorander som tjänstgör som övningsassistenter erbjuds en
introducerande pedagogisk kurs om två veckor. Man bedriver också en försöksverksamhet för
pedagogisk utveckling och förnyelse för etablerade lärare.

Studenter
Varje år antas ungefär 300 nya studenter och det totala antalet är omkring 1 500. Ett visst extraintag sker inför fördjupningsskedet inom Civilekonomprogrammet, då studenter från andra högskolor kan söka till HHS. Drygt 30 procent av studenterna är kvinnor.
I och med att intagningskraven är höga har programmets studentgrupp bättre förkunskaper än
vad studenterna har på många andra håll. Enligt självvärderingen är deras förmåga att uttrycka sig
i tal och skrift ändå bristande ibland.
De flesta studenter som tas in på Civilekonomprogrammet är mest intresserade av företagsekonomi. Det eventuella intresset för nationalekonomi väcks först under studiernas gång. Under
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senare år har dock antalet sökande till nationalekonomiämnet ökat mer än beräknat. Det har lett
till svårigheter att planera verksamheten.
Institutionen erbjuder stödundervisning till den som behöver det. Här finns bland annat flera
matematikundervisningsgrupper. Studenterna efterlyser emellertid ännu mer matematikundervisning och med start hösten 2001 erbjuder institutionen även en kurs i matematik på kvartsfart
vid sidan av de ordinarie kurserna i nationalekonomi på det tredje läsåret. Man planerar också en
frivillig kurs i uppsatsskrivande.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Parallella kurser och mycket undervisning
Eftersom studenterna har goda förkunskaper startar undervisningen på en nivå som lärarna
beskriver som andra institutioners B-nivå. Professorerna svarar för merparten av föreläsningarna
under de två första läsåren på grundutbildningen. Även seminarierna leds ofta av professorer och
andra disputerade lärare. Nästan alla kurser ges på halvfart och studenterna förväntas läsa
åtminstone två kurser parallellt. Det gäller på såväl grundskedet som inom fördjupningsdelen.
Undervisningen ges i form av klassrumsbaserad undervisning som normalt pågår under åtta
veckor. Efter undervisningsperioden följer en tvåveckors examinationsperiod då båda kurserna
tenteras. Tentamensveckorna kan upplevas som mycket intensiva eftersom studenterna då har
flera skrivningar på kort tid.
Inslaget av individualiserad undervisning, som seminarier och övningar, ökar markant när studenterna går från grund- till fördjupningsskedet.
Studenterna beskriver sin arbetsbelastning som hög, i synnerhet i de mer kvantitativa och forskarförberedande kurserna.

Handledning, uppsatser och examination
Uppsatsen är det moment som institutionen håller fram som den främsta övningen i kritiskt
tänkande och vetenskapligt framställningssätt.
Vanligtvis skriver studenterna bara en större uppsats inom utbildningen och kan då välja att
skriva denna antingen som 10-poängsuppsats eller som 20-poängsuppsats. Efter avslutat program
och färdig uppsats ges studenterna en examen som kallas Master of Science, Economics and
Business. Detta innebär att HHS krav inte överensstämmer med den svenska examensordningen
för magisterexamen. Enligt denna krävs antingen en 20-poänggsuppsats eller två 10-poängsuppsatser för examen. Institutionens ledning påpekar dock att uppsatskraven baseras på gammal
praxis och att de därför inte upplevts som viktiga att förändra.
Uppsatsarbetet löper parallellt med kurserna och för det mesta skriver studenterna två och två.
Seminariebehandling av uppsatsidéer, utkast och färdiga uppsatser sker vid ett enda tillfälle. Uppsatserna tar för det mesta längre tid att göra färdiga än stipulerat. De flesta brukar dock slutföra
arbetet under ett läsår. Enligt självvärderingen ligger en stor del av ansvaret för uppsatsarbetet på
studenterna själva. En viss uppföljning från HHS sker dock, i och med att alla som riskerar att
missa möjligheten till examen kontaktas av personal från enheten för studentservice.
Idag arbetar institutionen med att standardisera uppsatsprocessen så att studenterna ska få ett
bättre stöd under arbetets gång.
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Vid sidan av skriftliga tentamina och uppsatser, som är de dominerande formerna för examination, används även löpande examination genom inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och
tillämpningsövningar.

Nationell och internationell samverkan
De främsta inslagen av nationell samverkan i grundutbildningen är enligt institutionen den extraintagning av studenter som sker vid inledningen av Civilekonomprogrammets fördjupningsskede.
Många av institutionens anställda medverka regelbundet som lärare och kursansvariga i uppdragsutbildningar och andra fortbildningsprogram som anordnas av HHS. Det gäller såväl de
årligen återkommande executive MBA-kurserna, som företags- eller myndighetsspecifika program.
Antalet utländska utbytesstudenter är relativt stort och för närvarande tillbringar cirka 130 studenter per år från HHS en termin eller mer utomlands. Hur många av dessa som hör hemma
inom nationalekonomin går inte att avgöra ur självvärderingen.
En allt större andel av kurserna inom fördjupningsskedet erbjuds på engelska, något som enligt
självvärderingen har både önskvärda och mindre önskvärda effekter. Till det negativa hör att
nyanser kan gå förlorade när lärare och studenter arbetar på ett främmande språk. Studenterna
tyckte också att engelskan ibland var omotiverad eftersom tempot i undervisningen blir lägre på
ett annat språk.
Gästforskare beskrivs som ett viktigt inslag i institutionens verksamhet och utnyttjas i viss utsträckning också inom grundutbildningen. Visst lärarutbyte har också förekommit, främst med
andra universitet och högskolor inom det s.k. CEMS-samarbetet.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Kursutvärderingar utgör, enligt självvärderingen, ett av de viktigaste inslaget i institutionens
kursutvecklingsarbete. På fördjupningsskedet har den enskilde kursledaren ett större ansvar och
utvärderingarna riskerar därför att ske mindre ofta.
Doktoranderna är representerade i forskarutbildningsnämnden. Inom grundutbildningen finns
däremot inget specifikt forum för studenter som läser nationalekonomi.
HHS bedriver sedan några år ett aktivt arbete för att försöka utjämna könsfördelningen bland
studenterna. Man försöker också bredda rekryteringen geografiskt. Institutionen tillämpar dessutom positiv särbehandling vid rekrytering av lärare och antagning av doktorander. Om två
sökande av olika kön har likvärdiga akademiska meriter så väljs den som är av det underrepresenterade könet.
HHS har fått ackreditering hos EQUIS (European Quality Improvement System).
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Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

152,4

145,4

175,5

116,5

HÅS 21–40 p

0

0

0

0

HÅS 41–60 p

0

0

0

0

HÅS 61–80 p

138,1

129,5

121,1

102,5

HÅP 1–20 p

130,4

128,2

148,5

103,6

HÅP 21–40 p

0

0

0

0

HÅP 41–60 p

0

0

0

0

HÅP 61–80 p

74

72,1

64,1

73,6

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

0

0

0

0

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

54

17

20

20

(Eftersom uppläggningen av Civilekonomprogrammet skiljer sig något från den modell som tillämpas
på övriga lärosäten har HHS försökt anpassa redovisningen ovan till den terminologi som gäller vid
andra lärosäten.)
Lärarna på institutionen är oroade eftersom de upplever att nationalekonomer har en ganska liten
arbetsmarknad. De ser därför en risk att nationalekonomiämnet alltmer kommer att bli ett kompletterande ämne, vid sidan om finansiell ekonomi och företagsekonomi.
HHS försöker upprätthålla kontakten med tidigare studenter, bl.a. bedrivs en organiserad
alumniverksamhet.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen i nationalekonomi har antagning en gång per år och en doktorsexamen som
normalt kräver sex års studier. Inriktningen är generell. Den speglar bredden i handledarkollegiet.
Kursprogrammet drivs i samarbete med Stockholms universitet under beteckningen Stockholm
Doctoral Program in Economics, Econometrics and Finance (SDPE).

Förutsättningar för undervisning och lärande
Ekonomi
De senaste åren har de ekonomiska förutsättningarna för forskarutbildningen förbättrats. Förbättringen beror på att antalet professurer och doktorstjänster har utökats, att man fått donationer
särskilt riktade mot doktorandfinansiering och på det statliga bidrag till doktorandfinansiering
som tillförs högskolan som en del i 1994 års avtal mellan HHS och staten.
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Doktorander
Varje år söker mellan 60 och 70 personer till HHS forskarutbildning. Av dessa antas något
mindre än 10 procent. Den nuvarande antagningen beskriver institutionen som otillräcklig och
året 2001/02 antogs endast tre nya doktorander. Institutionens rekrytering har inte påverkats av
de nya bestämmelserna om finansiering av forskarutbildningen som infördes 1997/98, eftersom
HHS redan tidigare tillämpade liknande bestämmelser. Varje doktorand garanteras fyra års
finansiering under förutsättning att studiekraven uppfylls. Därutöver kan man få ytterligare ett års
finansiering om man arbetar som assistent. Efter detta finns ingen finansieringsgaranti. Om det
finns särskilda skäl och doktoranden kan förväntas avsluta sin avhandling inom en avgränsad tid
kan ytterligare stöd beviljas, men då på en starkt reducerad nivå.
De studenter som söker till forskarutbildningen har mycket varierande nationell bakgrund.
Europa dominerar, men under senare år har man haft många sökande från asiatiska länder. Bland
de utländska doktorander som antas kan märkas en viss övervikt för östeuropéer.
Av de 49 nu aktiva doktoranderna är hälften finansierade med hjälp av institutionens statliga
doktorandmedel och forskningsprojekt, en tredjedel genom externa stipendier och resten har egen
försörjning.

Lärare och handledare
Vid institutionen finns för närvarande nio professorer. Utöver professorerna är fyra docenter och
doktorer involverade i forskarutbildningen. Dessutom har man anlitat ett antal huvudhandledare
och bihandledare från institutionerna för ekonomisk statistik och finansiell ekonomi.
Handledarkapaciteten bedömer institutionen som god, både i fråga om omfattning och i fråga om
handledarnas kompetens. Den nuvarande fördelningen av handledningsuppgifterna mellan
fakultetsmedlemmarna är dock skev och det vore, enligt självvärderingen, önskvärt att uppnå en
jämnare balans. Lärarna utnyttjas mindre till handledning och undervisning än vad som är
faktiskt möjligt.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Forskarutbildningen är uppdelad i kurs- och avhandlingsskeden på vardera två år. Det första året
består av enbart obligatoriska teori- och metodkurser och det andra året av valfria kurser.
Kurskraven för doktorsexamen är 80 poäng.
HHS samarbetar med Stockholms universitet om forskarutbildningskurser inom forskarutbildningsprogrammet SDPE. Enligt detta samarbete ska undervisningen av de obligatoriska förstaårskurserna fördelas jämt mellan de båda lärosätena. Man har även ett informellt samarbete kring
andraårskurserna med Uppsala universitet. Utöver detta kursutbud arrangeras minikurser med
internationellt ledande forskare. Det är kurser som normalt sträcker sig över en vecka och som
varken examineras eller ger kurspoäng.
Förutom det kontinuerliga utbytet med forskarstudenter från Stockholms och Uppsala universitet, tillåter institutionen även andra doktorander att läsa fristående kurser inom HHS forskarutbildning. Elva sådana doktorander läste kurser vid institutionen under läsåret 2000/01. HHS
ställer sig enligt självvärderingen i princip positiv till ett närmare samarbete med lärosäten utanför
SDPE.
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Institutionen finansierar konferensresor för doktorander som har fått uppsatser accepterade för
presentation. Det är också vanligt att doktorander tillbringar en termin eller ett läsår vid ett
utländskt universitet, till exempel vid Berkeley eller Harvard. Tidigare rekommenderade institutionen ett sådant utbyte starkt, men numera anser handledarna att det egna programmet är så bra
att utlandsstudier inte längre är lika angelägna.
Det upprättas normalt inga studieplaner för enskilda doktorander. Istället följer forskarutbildningskommittén upp doktorandernas studieprestationer när det gäller obligatoriska kurser och
totala kurspoäng. Vid dåliga studieresultat, eller om avhandlingsarbetet går alltför långsamt, kan
kommittén sluta en överenskommelse med doktoranden om krav som måste uppfyllas inom en
viss tidsperiod för att han eller hon inte ska avregistreras.

Avhandlingsarbete
Under det andra året på forskarutbildningen uppmanas doktoranderna att kontakta tänkbara
handledare inom sitt intresseområde. Doktoranden och huvudhandledaren kan därefter även
föreslå att en bihandledare knyts till avhandlingsarbetet. Regeln är att huvudhandledaren ska
tillhöra HHS fakultet, medan externa experter kan engageras som bihandledare. De doktorander
som inte har funnit en huvudhandledare i slutet av det andra året tilldelas en sådan av forskarutbildningskommittén. Under platsbesöket beskrev doktoranderna kontakten med handledarna
som informell och ledig.
Från och med det andra kursåret är det obligatorisk närvaro på det veckovisa institutionsseminariet och doktoranden ska dessutom vara registrerad och delta i minst en av institutionens
seminarieserier. Nationalekonomiska institutionen har seminarieserier inom fem områden;
tillämpad mikroekonomi, ekonomisk teori, makroekonomi, internationell ekonomi/ekonomisk
geografi och ekonomisk historia/ekonomisk politik. Doktoranden förväntas presentera egna
forskningsresultat minst en gång per år.
Konferenser anordnas i anknytning till pågående forskningsprogram vid institutionen. Som
exempel kan nämnas endagskonferenser år 1998 och år 2000 om arbetsmarknaden respektive
ekonomisk politik. HHS stod också som värd för The Society for Economic Dynamics Meetings som
ägde rum i juni 2001. Det är en konferens som normalt attraherar 300–400 forskare i
nationalekonomi från hela världen.
De flesta avhandlingarna är sammanläggningsavhandlingar. För de doktorander som väljer att
hoppa av forskarutbildningen kan en licentiatexamen bli värdefull. Institutionen vill därför gärna
att doktoranden ska ta sin licentiatexamen före ett eventuellt avhopp.

Resultat
Vid institutionen har i genomsnitt sju personer disputerat varje år under de fyra senaste åren –
totalt 51 mellan läsåren 1993/94 och 1999/00. Dock förväntas antalet disputerade minska de
kommande åren. Den genomsnittliga genomströmningstiden ligger för närvarande på ungefär sex
år. Ambitionen är att sänka den till fem år. För att åstadkomma detta har institutionen vidtagit
två åtgärder. Dels samlas numera hela fakulteten en gång per år för att diskutera enskilda doktorander, dels har ett nytt finansieringssystem införts som ger incitament för att slutföra forskarutbildningen inom avsedd tid.
Under de senaste fyra åren har fem doktorander hoppat av forskarutbildningen i förtid. Tre av
dessa har avbrutit studierna helt och hållet, medan två har valt att fortsätta vid Stockholms
universitet istället. Av de disputerade får en tredjedel arbete inom högskolesektorn.
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Högskolan Dalarna

Inriktning/profil: Transportekonomi, offentlig
ekonomi, miljöekonomi, turismekonomi
Antal lärare år 20011: 16 (varav 8 anställda vid Vägoch transportforskningsinstitutet)
Professorer: 2
Docenter: 1
Övriga disputerade lärare: 7 (varav 3 tjänstgjorde
50 % eller mer)

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 77,0
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 5,6
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 1,9
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 1,1
Aktiva doktorander år 2000: 7 (antagna vid Uppsala
universitet)
Antagna doktorander ht 2000: 2
Antal disputationer 1996–2001: 9 (vid Uppsala
universitet)

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Vid avdelningen för ekonomivetenskap, Högskolan Dalarna, finns flera inslag som bör kunna
inspirera andra lärosäten till efterföljd, både när det gäller pedagogisk utformning och de organisatoriska lösningar som man inom ämnet valt för verksamheten. Särskild vill vi framhålla ett
lovvärt inslag i den undervisningsmetodik som tillämpas, nämligen experiment, som ett exempel
på forskningsbaserad grundutbildning.
Utbildningen har byggts upp av lärare som samlats i Borlänge i första hand för att bedriva forskning och forskarutbildning. Konsekvensen har blivit att grundutbildningen idag har tydliga
kopplingar till sektorsinriktad forskning.
I den nuvarande uppläggningen av högskolans Ekonomprogram ges alla kurser på halvfart
(parallella kurser) och kurserna i nationalekonomi kommer in först under programmets andra
läsår. I praktiken tar det därför 3,5 år för studenterna att skaffa sig en examen med nationalekonomisk inriktning (jämfört med tre år för företagsekonomisk inriktning). Detta medför att
rekryteringen till B- till D-nivåerna inom nationalekonomi försvåras och att rekryteringsunderlaget till forskarutbildningen därmed minskar.

Forskarutbildningen
Den klart dominerande forskningsinriktningen vid Högskolan Dalarna är transportekonomi. Här
sker en tydlig och föredömlig profilering av ämnet. Man forskar även i offentlig ekonomi,
miljöekonomi och turismekonomi. Rekryteringen av doktorander sker numera i huvudsak från
den egna grundutbildningen.
Ansvaret för och genomförandet av forskarutbildningen är i praktiken förlagd utanför högskolan.
Ursprungligen som ett resultat av interna motsättningar inom Högskolan Dalarna etablerades år
1999 ett institutionellt samarbete mellan ämnets företrädare och Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI).

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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Ur ämnets perspektiv har detta så här långt visat sig vara ett synnerligen konstruktivt och produktivt samarbete. Både grund- och forskarutbildning har kunnat nyttja den starka forskarresurs som
finns inom institutet. VTI finansierar för närvarande även två professorer från Uppsala universitet
som tjänstgör vid Högskolan Dalarna. Genomströmningen inom forskarutbildningen är hög –
nio doktorander har disputerat sedan år 1996.
Men även om ämnet och forskarutbildningen blomstrar i sin nuvarande organisatoriska form är
det anmärkningsvärt att ledningen för Högskolan Dalarna inte tar bättre vara på den resurs som
forskarutbildningen i nationalekonomi skulle kunna vara även för högskolan. I längden kan det
knappast anses hållbart att ämnets forskarutbildning erbjuds via en separat organisation utanför
högskolan.
Via samarbetet med VTI har institutionen tillskjutits externa medel och det är ett finansieringssystem som i nuläget ser ut att fungera väl. I första hand vilar det på goda personkontakter och på
forskargruppens anseende hos olika finansiärer. Någon uttalad plan för den externa finansieringen
finns emellertid inte.

Bedömargruppens rekommendationer
Den nuvarande uppläggningen av högskolans Ekonomprogram bör förändras snarast. De grundläggande kurserna i nationalekonomiämnet bör ingå i programmets första läsår.
När det gäller forskarutbildningen bör en strategi för den externa finansieringen arbetas fram. En
sådan är nödvändig för att säkra även en framtida bred finansiering av verksamheten.
Avdelningen behöver även en strategi för att garantera forskarutbildningens autonomi i det
nuvarande finansieringssystemet, som bygger på nära kontakter med externa finansiärer/
avnämare.
Rekryteringsbasen till forskarutbildningen är idag smal. För att berika forskarutbildningen och
minska dess sårbarhet är det önskvärt att rekryteringen breddas.
Det avtal som reglerar samarbetet mellan VTI och Högskolan Dalarna behöver förnyas. Detta bör
ske snarast. Dessutom behöver kommunikationen mellan de båda parterna förbättras.
För att vara en regional högskola utan examensrätt inom forskarutbildningen har man här byggt
upp en unik kompetens som lärosätet borde stödja och bevara.

Grundutbildningen
Möjligheter till specialisering
Vid Högskolan Dalarna erbjuds både grundutbildning och forskarutbildning i nationalekonomi.
Undervisningen startade i början på 1980-talet med ett antal A-kurser. De första B-kurserna
genomfördes år 1995, de första kurserna på C-nivå gavs år 1998 och ett år senare fick man sina
magisterexamensrättigheter. År 1995 knöts två professorer från Uppsala universitet till högskolan
och med dessa följde möjligheter att examinera på doktorsnivå. Högskolan Dalarna har ingen
egen examinationsrätt på den här nivån.
Grundutbildningen har expanderat kraftigt – från sammanlagt sju kurser år 1996 till ett tjugotal
under föregående läsår. I år tillkommer en ny kurs i förvaltningsekonomi. Under hösten 2001
startar man dessutom två nya program, ett Ekonomprogram med inriktning mot nationaleko-
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nomi och ett internationellt ekonomprogram – Europeiska ekonomprogrammet. Här går det att
läsa nationalekonomi upp till D-nivå.
Det kan man även göra inom högskolans Ekonomprogram och Turismprogram. Dessutom ingår
nationalekonomin i Ekonomprogrammet med inriktning mot entreprenörskap, Samhällsvetarprogrammet Programmet för miljöteknik och i Industriell ekonomi (ingenjörsutbildning).
Sammantaget ligger tonvikten i kursutbudet på mikroekonomi, närmare bestämt på transportekonomi, offentlig ekonomi, miljöekonomi och turismekonomi. Här ingår även en hel del
ekonometri. Detta är inriktningar som är tänkta att passa särskilt bra för blivande utredare och
analytiker.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Högskolan Dalarna utgörs av tre olika campus; Campus Borlänge, Campus Falun och Dalacampus. Undervisningen i olika ämnen är koncentrerad till olika orter.
Inom Campus Borlänge finns tio ämnesavdelningar och en av dessa är avdelningen för ekonomivetenskap. Här samlas fyra ämnen; företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi och
statistik.
Samvaron med övriga ämnen inom avdelningen för ekonomivetenskap uppfattas som oproblematisk. Man samverkar inom ramen för olika utbildningsprogram, men har i övrigt inte särskilt
mycket med varandra att göra. Avdelningsledaren (motsvarar prefekt) har en i första hand samordnande funktion.
Kontakten med högskolans ledning beskrivs som svårare. Nationalekonomi är ett relativt litet
ämne, med nio lärare anställda inom högskolan, och man är därmed inte alltid representerat i
nämnder på ledningsnivå där beslut som rör ämnet fattas, eller inte fattas. Periodvis har den här
relationen varit mycket ansträngd.
Högskolan Dalarna har sedan år 1999 ett nära samarbete i nationalekonomi och statistik med
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Ett avtal mellan myndigheterna reglerar formerna
för samarbetet.

Ekonomi
Enligt de ämnesföreträdare som bedömargruppen talade med är ekonomin inget problem. I och
med den förstärkning av lärarresursen som samarbetet med VTI innebär, behöver högskolan själv
heltidsanställa relativt få lärare i nationalekonomi. (När lärare från VTI undervisar vid högskolan
faktureras högskolan en del av kostnaden.) En betydande del av de gemensamma kostnaderna
bärs av VTI och de externa medel som genereras den här vägen.
Högskolans interna budget beskrivs annars som stram. Inom ämnet subventioneras de små
undervisningsgrupperna på B- till D-nivå av de stora A- kurserna, som kan omfatta över 100
studenter.
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Lärare
Vid Högskolan Dalarna och VTI finns totalt 16 nationalekonomer och två statistiker som är
samlokaliserade. Av dessa är två professorer, en docent, ytterligare sju disputerade och åtta
doktorander (varav två disputerar under 2001). Nio av dessa är anställda vid högskolan, åtta är
anställda vid VTI men undervisar vid högskolan och en undervisar vid Örebro universitet. Av de
lärare som är anställda vid högskolan är sex män och tre kvinnor.
Kunskapsmässigt räknar man sig som välförsörjda inom områden som ekonometri och mikroteori
(med tillämpningar som exempelvis transport, kommunikation och turism). Ett annat starkt
kompetensområde är experimentell ekonomi. Svagare beskriver man sig som inom makroteori
och finansiell ekonomi och till de här kurserna brukar man engagera externa lärare som komplement till de egna. Nu har dock rekryteringen till ett lektorat inom makroteori påbörjats. Målet är
att även tillsätta en adjungerad professur.
De båda professorerna i nationalekonomi har sina lärostolar vid Uppsala universitet och tillbringar ungefär 20 procent av sin tjänstgöringstid där. Övriga 80 procent ägnas åt Borlänge och
här deltar de i grundutbildningen på alla nivåer.
De flesta lärare undervisar mellan 25 och 50 procent av sin arbetstid inom grundutbildningen,
parallellt med att man bedriver egen forskning. De flesta är relativt välförsedda med forskningsmedel.

Studenter
Inom grundutbildningen fanns under läsåret 2000/01 301 studenter. Av dessa var ungefär 200
nybörjare på A-nivå. Cirka 120 av dessa kom från högskolans Ekonomprogram. Totalt inom
ämnet är andelen kvinnliga studenter 63 procent (59 procent inom Ekonomprogrammet).
Rekryteringen beskrivs som ett allvarligt problem. Att fylla platserna inom det stora Ekonomprogrammet är inget problem, däremot är antalet studenter lägre än planerat inom de nya programmen. Ekonomprogrammet med nationalekonomisk inriktning erbjöd 30 platser och Europaprogrammet 40 platser, men båda programmen fyllde denna första termin knappt tio platser vardera.
Men även om det inte handlar om särskilt många studenter i faktiska tal, så betraktas de ändå som
viktiga tillskott på sikt. Höstterminen 2001 finns vid avdelningen bara ett tiotal studenter på Bnivå och totalt på C- och D-nivå finns 16 studenter registrerade.
När det gäller förkunskaper, menar lärarna att studentpopulationen i Borlänge är speciell. Här
finns många högpresterande studenter, men samtidigt en ganska stor andel med förkunskaper
som inte riktigt räcker till. För att stärka studenternas matematikkunskaper erbjuds sedan fyra år
tillbaka därför Matematik för ekonomer – en 5-poängskurs på A-nivå.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Experiment och övningar
Den vanligaste undervisningsformen inom grundutbildningen är föreläsningar, som kompletteras
med handledning, seminarier, räkneövningar och experiment. På A-nivå kan det handla om föreläsningar för hundratalet studenter och övningar där upp till 60 studenter deltar samtidigt. Tre
sådana övningstillfällen erbjuds.
Dessutom arbetar man på A-nivån med s.k. experiment. Detta är ”spel” som iscensätts för att
illustrera marknadseffekter och marknadsmekanismer inom ramen för undervisningen i mikro66

ekonomi. Även här arbetar man med gruppstorlekar om ungefär 60 personer. Den lärare som ska
formulera och genomföra den här sortens experiment måste ha specialkompetens inom området.
Överhuvudtaget beskrivs det som en målsättning att studenterna på A-nivån ska mötas av
kunniga och erfarna lärare. Det behövs för att hantera de stora studerandegrupperna och det
varierande intresset för ämnet bland studenterna på den här nivån.
På B-kurserna och uppåt är det lättare. Det tycker både lärare och studenter. Här är grupperna
mindre, studenternas intresse större och kontakten mellan lärare och studenter mer nära. Flera av
de studenter som bedömargruppen talade med hade vid något tillfälle fått enskild undervisning av
avdelningens professorer.
Men oavsett gruppstorlek och lärarinsats beskrivs nationalekonomiämnet som krävande. Här
tvingas man till ”mentala kullerbyttor” samtidigt som litteraturen är omfattande och inslagen av
matematik är stora – framför allt på C- och D-nivå. Som stöd finns jämförelsevis många PM,
inlämningsuppgifter och seminarier som i och för sig tar tid, men som samtidigt gör det lättare att
förstå själva kunskapsstoffet.

Handledning, uppsatser och examination
I takt med att undervisningsgrupperna blivit större har examinationsformerna ändrats. Man har
infört allt fler examinationsmoment, till exempel duggor och inlämningsuppgifter, som ger poäng
till den skriftliga tentamen som avslutar kursen. Syftet är både att avdramatisera sluttentan och att
få studenterna att komma igång i tid med sina studier.
När det gäller C- och D-uppsatserna är studenternas frihet stor. Var och en väljer ämne själv –
gärna, men inte nödvändigtvis, inom avdelningens forskningsprofil. Varje student väljer själv om
han eller hon vill skriva enskilt eller tillsammans med andra, och bestämmer tillsammans med
handledaren hur själva arbetet ska gå till. Den friheten är man som student väl rustad att möta,
betonade studenterna under platsbesöket. De inledande grundkurserna har gett god övning i att
skriva, analysera och diskutera nationalekonomiska frågeställningar.

Nationell och internationell samverkan
Den samverkan som äger rum mellan nationalekonomiämnet vid Högskolan Dalarna och andra
svenska institutioner handlar om lärarutbyte. Externa lärare från i första hand Uppsala universitet
och Högskolan i Gävle engageras för att undervisa inom vissa av Borlänges grundkurser.
Under senare delen av 1990-talet har flera projekt genomförts för att öka internationaliseringen
av högskolans Ekonomprogram. Bland annat har ett samarbete etablerats med University of West
Sydney i Australien, som omfattar såväl lärarutbyte som doktorand- och studentutbyte. Föregående läsår läste 4–5 svenska studenter i Australien. Kursen Engelska för Ekonomer erbjuds de
studenter som funderar på att läsa utomlands.
Vidare medverkar högskolan i det s.k. RUSCA-projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan fyra
universitet och högskolor i Sverige, Ryssland, Norge och Danmark, och som syftar till att studenterna ska kunna få en dubbel examen i ekonomi (Russian Scandinavian Double Degree Program).
Ännu har dock ingen svensk student deltagit i det här utbytet.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Ekonomprogrammet har sedan år 1999 ett s.k. kvalitetsråd där lärare och studenter ingår. Rådet
träffas fyra gånger per år för att diskutera och värdera pågående kurser, och de lärare som berörs
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får skriftliga protokoll från mötena. Studenterna påpekade dock under platsbesöket att de inte
märkt några särskilda resultat av rådets arbete under de senaste åren.
Vid högskolan pågår en livlig diskussion om kursutvärderingar. Både lärare och studenter är
överens om att dessa inte fungerar särskilt bra. Självvärderingarna läggs idag fram i samband med
tentamen och det är då frivilligt för studenterna att plocka åt sig, fylla i och lämna in sina värderingar. Som alternativ har avdelningen provat att genomföra kursutvärderingar i form av fördjupade stickprovsundersökningar.
I både Falun och Borlänge finns en campusnämnd med ansvar för att säkerställa kvaliteten i
forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

47,5

41,81

46,3

77,0

HÅS 21–40 p

5,0

7,11

4,8

5,6

HÅS 41–60 p

-

2,00

3,0

1,9

HÅS 61–80 p

-

1,08

0,3

1,1

HÅP 1–20 p

46,1

36,67

34,8

44,0

HÅP 21–40 p

3,0

4,0

4,3

2,4

HÅP 41–60 p

-

2,0

1,0

1,5

HÅP 61–80 p

-

-

0,5

0,6

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

-

2

1

1

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

-

-

-

2

Genomströmningen på A-nivå ligger på 80–85 procent. Det är en ganska hög andel, som bland
annat beror på att man i Dalarna erbjuder extra många tentamenstillfällen jämfört med andra
ämnen och lärosäten.
Antalet sökande till B-, C- och D-nivåerna är lågt. Detta förklarar nationalekonomigruppen
bland annat med att verksamheten är ny och att positiva rekryteringseffekter från det nyligen
inrättade Ekonomprogrammet med inriktning mot nationalekonomi ännu inte hunnit slå igenom
i faktiska rekryteringsvinster.
Rekryteringen påverkas också av Ekonomprogrammets uppläggning. Här läser studenterna samtliga kurser på halvfart (två kurser parallellt) och nationalekonomiämnets kurser kommer in först
under det andra läsåret. Det betyder att studenterna inte kan ta en examen med nationalvetenskaplig specialisering inom stipulerade tre år. En sådan examen tar istället 3,5 år och det är, enligt
både lärare och studenter, ett starkt skäl till varför studenterna inte väljer att fördjupa sig i nationalekonomi.
För att komma till rätta med den situationen har lärarkollegiet föreslagit högskolans ledning att
byta plats mellan nationalekonomikurserna och de stödämnen som studenterna nu läser under
det första läsåret. Detta förslag har ledningen inte tagit fasta på. Högskolans intäkter per studentprestation är högre för stödämnena (statistik) än för nationalekonomiämnet och den omläggning
som föreslagits skulle innebära ett visst bortfall av intäkter på den här nivån.
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Forskarutbildningen
Högskolan Dalarna/VTI är centrum för den svenska nationalekonomiska forskningen i transport,
kommunikation och turism. Huvuddelen av forskningen sker inom transportområdet, men man
arbetar med att bredda sin forskningsprofil.
Högskolan har haft forskarutbildning i ämnet sedan år 1995, men har inte egen examensrätt på
den här nivån. Man kan erbjuda anställning, finansiering, handledning, seminarier och vissa
forskarkurser, men doktoranderna antas och examineras vid Uppsala universitet.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Forskarutbildningen i ämnet har vuxit fram under ett delat, växlande och ännu något oklart
huvudmannaskap. Idag genomförs den i samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet
(VTI) och Uppsala universitet. I princip alla doktorander anställs vid VTI. De antas till forskarutbildningen i Uppsala (på en särskild Borlängekvot) och läser det första årets teorikurser i
Uppsala. Borlänges doktorander har även tillgång till handledare i Uppsala.
Via VTI finansieras två professorstjänster till Borlänge. VTI leder forskarutbildningen, sköter
handledning och seminarieverksamhet och erbjuder forskarkurser inom avdelningens profilområden. Forskarutbildningen och forskningsverksamheten har en särskild styrelse.
Konstruktionen med VTI ses som ett sätt att skapa arbetsro och förutsättningar att bedriva
forskning och forskarutbildning. Den beskrivs som ett resultat av de samarbetsproblem som
funnits, och fortfarande finns, mellan ämnets företrädare och Högskolan Dalarnas ledning. Idag
har man i princip ingen kontakt med varandra.

Ekonomi
Forskning och forskarutbildning bedrivs alltså både vid Högskolan Dalarna och VTI. Bugeten för
forskning och forskarutbildning var år 1998, när hela verksamheten låg vid högskolan, 11 mkr.
År 2001 är enbart VTI-delens omsättning ungefär 15 mkr.
Forskarutbildningen – handledning och doktorander – finansieras nästan helt med hjälp av
externa medel. Högskolan tilldelas medel från till exempel Banverket, Verket för innovationssystem (Vinnova), Konkurrensverket, Vägverket och EU. VTI får nästan all sin finansiering från
Vinnova.
Inom avdelningen/VTI finns ingen strategisk plan för hur finansieringen ska ordnas, eller hur
man ska hantera den risk för styrning som uppstår i och med beroendet av externa finansiärer.

Lärare och handledare
Vid Högskolan Dalarna och VTI-Transport/Borlänge finns totalt 16 nationalekonomer och två
statistiker som är samlokaliserade. Av dessa är två professorer, en docent, ytterligare sju disputerade och åtta doktorander (varav två disputerar under 2001). Nio av dessa är anställda vid högskolan, åtta är anställda vid VTI men undervisar vid högskolan, och en undervisar vid Örebro
universitet.
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Doktorander
Under årens lopp har totalt 21 doktorander (fem kvinnor) varit inskrivna vid forskarutbildningen
i Borlänge. Idag har man sju. Den första doktorandgruppen sattes samman av doktorander från
olika lärosäten, men från och med i år är man självförsörjande. Nu rekryteras doktoranderna från
den egna grundutbildningen. Lärarna beskriver detta rekryteringsunderlag som kanske alltför litet.
Antagningen är flexibel, i bemärkelsen att man varje år antar så många doktorander som söker
och bedöms vara kvalificerade. Vissa år kommer flera in, andra år sker ingen antagning alls.
Doktorandernas intryck är att det är svårt att komma in på forskarutbildningen i Borlänge.
För närvarande finansierar högskolan (en del av) en doktorandtjänst. Övriga doktorandtjänster är
externt finansierade.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggningen av forskarutbildningen – en jämställdhetsfråga
Forskarutbildningen karaktäriseras av en långt driven anpassning efter doktorandernas individuella behov, önskemål och förutsättningar.
Detta beskrivs som en jämställdhetsfråga: Som doktorand befinner man sig ofta i en period i livet
då det är dags att bilda familj och skaffa barn och i Borlänge försöker man utforma forskarutbildningen så att den ska gå att kombinera med en sådan livssituation. Det gör man genom att
exempelvis erbjuda anpassade kursplaner under första årets kursläsning, arbete/dator i bostaden
och samarbetsprojekt där en doktorand arbetar vidare med ett projekt under den tid då en annan
doktorand är föräldraledig.
För de flesta doktorander innebär forskarutbildningen inledningsvis 1–1,5 års studier i Uppsala.
Här läser man 40 poäng obligatoriska kurser och eventuellt några tillvalskurser. Det här beskrivs
som en tung period i forskarutbildningen. Resorna och den fixerade kursstrukturen tar emot.
Själva avhandlingsarbetet påbörjas under år två och genomförs i Borlänge.
I Borlänge ges ett högre seminarium med ca 20 möten per år. Doktoranderna deltar även i en
årlig konferens som KFB/Vinnova anordnar och de möter regelbundet ”näringen”, till exempel
vid Transportforum i Linköping och CDU:s årliga konferens.
Doktoranderna själva upplever sig mycket påtagligt som ”doktorander vid Högskolan Dalarna”,
trots att en hel del tid och arbete spenderas i Uppsala. Lite isolerat kan det dock kännas ibland
och det kan vara pressande att vara få istället för att ingå i en större doktorandgrupp.

Internationellt utbyte
Avdelningen/VTI har, enligt självvärderingen, omfattande kontakter med utländska forskare
(inklusive doktorander) vid andra universitet och högskolor med liknande inriktning, med
svenska och utländska departement och myndigheter med ansvar för att följa och initiera forskning inom dessa områden, samt med offentliga och privata organisationer och företag som
bedriver forsknings-, analys- och utvecklingsverksamhet.
Som exempel på internationellt samarbete nämns; Caltech, Pasadena (forskningssamarbete och
doktorandkurser), Institute of Transport studies, Sydney (handledning, doktorandutbyte),
University of Maine, Bowdoin (handledning) samt ett antal EU-projekt inom transportområdet.
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De flesta doktorander studerar utomlands någon gång under sin forskarutbildning. Några formella program för doktorandutbyte finns inte, men lärarna har goda personkontakter och kan på
så sätt ”… fixa de utlandsvistelser vi behöver”.

Avhandlingsarbetet
Doktoranderna anställs oftast vid externfinansierade forskningsprojekt. Dessa följs för det mesta
av externa styr- och referensgrupper. De externa finansiärerna görs alltid medvetna om att de
finansierar doktorandprojekt, vilket bland annat förutsätter att doktorand och handledare ges stor
frihet i arbetet. För det mesta fungerar detta bra. Någon doktorand berättade dock under platsbesöket hur den externa referensgrupp som knutits till det projekt där han arbetade kommit att
påverka avhandlingsarbetet.
Doktoranderna skriver alltid sammanläggningsavhandlingar och rekommendationen är att alla
ska ta licentiatexamen.

Konflikter påverkar arbetet
Enligt doktoranderna har konflikten mellan ämnesgruppen och högskolans ledning påverkat även
forskarutbildningen. Framför allt under tiden fram till år 1998 havererade en del projekt som ett
resultat av denna konflikt.

Resultat
Under tiden 1996–2001 har nio av avdelningens doktorander disputerat. Genomströmningshastigheten är svår att uppskatta i och med att avdelningen tidigare har knutit doktorander till sig
som påbörjat sin forskarutbildning vid andra lärosäten. Av de åtta doktorander som disputerat
1999–2001 klarade samtliga av att ta examen inom fem effektiva år (när undervisning och eventuella tjänstledigheter är borträknade).
Av de sammanlagt 21 doktorander som antagits har ingen ännu hoppat av forskarutbildningen
helt. En av dem har avbrutit sina studier efter licentiatexamen.
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Högskolan i Gävle

Inriktning/profil: Matematisk metod, statistisk metod
Antal lärare år 20011: 10
Professorer: Docenter: Övriga disputerade lärare: 3

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 149
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 16
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 7
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 1
Aktiva doktorander år 2000: 3

Bedömargruppens intryck
Avdelningen för nationalekonomi vid Högskolan i Gävle är ett litet läroställe där studenterna lyfts
till en jämförelsevis hög nivå när det gäller ekonometri och kvantitativ metod. Detta indikeras
bland annat av valet av kurslitteratur.
Särskilt värt att framhålla är avdelningens Program i matematisk ekonomi. Här gör avdelningen
en djärv satsning, både genom att ställa höga formella förkunskapskrav, och genom den matematikinriktning som valts. Programmet ger studenterna en god grund inför fortsatta studier på
magister- och forskarutbildningsnivå. Det bekräftas av studenterna själva och av det faktum att
fyra av högskolans studenter antagits till forskarutbildning, trots att undervisning på C-nivå bara
funnits i Gävle sedan vårterminen 1999.
Rekryteringen till B-, C- och D-nivåerna försvåras kraftigt i och med att Ekonomprogrammets
studenter väljer inriktning innan de läser sin första kurs i nationalekonomi.
I Gävle undervisar de flesta lärare på heltid och studenterna erbjuds relativt många lärarledda
undervisningstimmar per vecka. Lärarnas faktiska arbetsinsats tycks emellertid korrelera mindre
bra med medelstilldelningen. Man undervisar mer än lagstadgad skyldighet.
Avdelningen för nationalekonomi svarar inte för kurserna i ekonometri. Det gör istället avdelningen för matematik och statistik. Även om samarbetet mellan de båda avdelningarna uppges
fungera väl är detta en tveksam lösning, i synnerhet med tanke på att nationalekonomiavdelningens profilprogram just har en ekonometrisk/matematisk inriktning.
En av avdelningens svagheter är forskningen. Lärarna har knappast tid att forska och på
avdelningen finns ingen professor. Studenterna undervisas av lärare med svag förankring i
forskningen i ämnet.
En annan brist rör avdelningens externa samverkan. De internationella kontakterna befinner sig
fortfarande på ett utvecklingsstadium.
Man har inte tagit tillräckligt till vara på möjligheterna till regional samverkan. I Gävle finns,
förutom Lantmäteriverket, Institutet för bostadsforskning (IBF), där två professorer från Uppsala
universitets nationalekonomiska institution är verksamma. Dessa borde kunna engageras även av
Högskolan i Gävle för att bidra till att utveckla nationalekonomiämnet. En sådan kompetens
skulle innebära att en magisterutbildning med ämnesdjup skulle kunna startas.

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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Bedömargruppens rekommendationer
Inför en ny prövning om inrättande av magisterexamen bör lärarkåren förstärkas. Detta skulle
kunna ske genom ett utökat och formaliserat samarbete med IBF. Ett sådant samarbete skulle
skapa förutsättningar för ett magisterprogram och ge detta en profilering, samtidigt som avdelningen skulle få en forskningsprofil. Det bör vara ett ansvar för såväl högskolans ledning, institutionens ledning som avdelningen att ta initiativ till ett formaliserat regionalt samarbete.
Dessutom bör resurserna för ekonometri flyttas till avdelningen som förstärkning av Programmet
för matematisk ekonomi.
Även rekryteringen av lektorer, helst med docentkompetens, behöver prioriteras.
Avdelningens Program i matematisk ekonomi är lovande. Rekrytering till, och marknadsföring av
detta, bör prioriteras även av högskolans centrala programorganisation.
För att underlätta rekryteringen till ämnet bör studenterna på högskolans Ekonomprogram även
kunna läsa nationalekonomi innan de väljer inriktning på sina fördjupade studier.

Grundutbildningen
Möjligheter till specialisering
I Gävle gavs undervisning i nationalekonomi på C-nivå för första gången vårterminen 1999.
Undervisningen på D-nivå startade under höstterminen 2000.
Avdelningen för nationalekonomi erbjuder grundutbildning från A- till D-nivå. Dock har man
ännu inte magisterexamensrättigheter. Inriktningen mot matematisk och statistisk metod beskrivs
som en profil i kursutbud och undervisning.
Från och med höstterminen 1997 ingår ämnet i ett eget kandidatprogram – Programmet i
matematisk ekonomi. Här samverkar lärare från de nationalekonomiska, matematiska och datavetenskapliga avdelningarna. Det är ett program som skapats för att möta behovet av högutbildade ekonomer med särskilda kunskaper i matematik och statistik. Ett annat syfte är att ge
studenterna en god matematisk/statistisk grund för forskarutbildning i ämnet.
Nationalekonomin ingår som obligatoriskt ämne i högskolans Ekonomprogram, MiljöKommunikation-Ekonomiprogram och Fastighetsmäklarprogram. Det kan läsas som tillval inom
Ekonomiingenjörsprogrammet och Programmet för tema industriell ekonomi.

Doktorander men ingen forskarutbildning
Högskolan har ingen egen forskarutbildning, men två av avdelningens adjunkter håller för
närvarande på att doktorera vid Uppsala universitet. En annan läser vid SLU i Ultuna.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Inom Högskolan i Gävle finns totalt sju institutioner. Avdelningen för nationalekonomi är en av
tre ämnesavdelningar inom institutionen för ekonomi. Här återfinns även de företagsekonomiska
och juridiska avdelningarna. Eftersom högskolan har brist på lokaler är institutionen för ekonomi
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idag utspridd i tre olika hus. Nationalekonomin har ett hus för sig. Avdelningens kanslist sitter i
ett annat hus, på andra sidan campus.
I jämförelse med företagsekonomin är nationalekonomin ett litet ämne. Men det behövs, enligt
institutionens prefekt, som komplement till företagsekonomin, för att man ska kunna erbjuda en
kvalificerad ”civilekonomutbildning” på orten. De båda ekonomiavdelningarna samarbetar sällan
direkt i utformningen av kursutbud eller i undervisning. Desto mer samarbetar nationalekonomiavdelningen med avdelningen för matematik och statistik (institutionen för matematik, naturoch datavetenskap). Här ges de ekonometri- och statistikkurser som även ingår i utbildningen i
nationalekonomi.
Internt delegerar institutionen relativt mycket ansvar till avdelningarna. Nationalekonomiavdelningen har eget budget- och ekonomiskt ansvar för kursverksamheten, men (enligt självvärderingen) inget resultatansvar. Eftersom man är relativt få anställda fungerar en och samma
person samtidigt som ämnesansvarig (ett ansvar som även inkluderar forskningen i ämnet),
examinator och programansvarig.
Under platsbesöket kritiserade lärarna högskolans interna organisation, ”en matrisorganisation där
alla gör allting samtidigt”, som man anser skapar krångel och oklar ansvarsfördelning. De
ämnesövergripande programmen ingår till exempel i en särskild programorganisation inom
högskolan och administrativt stöd ges genom det s.k. programkansliet. Detta stöd har hittills inte
fungerat särskilt väl när det gäller marknadsföring av, och rekrytering till, Programmet i matematisk ekonomi. I Gävle är det i första hand de tekniska utbildningarna som prioriteras i den
centrala marknadsföringen.
Högskolan har dock nyligen fått en ny ledning och under platsbesöket betonade lärarna att man
numera möts av ett större intresse för det egna programmet och arbetet.

Ekonomi
Inom högskolan görs en omfördelning av centrala medel till olika verksamheter. Resultatet av
denna omfördelning uppfattas av nationalekonomerna som mycket orättvist. Normalt finansierar
de större A- och B-kurserna de betydligt mindre grupperna på C- och D-nivå.

Lärare
På nationalekonomiska avdelningen fanns under hösten 2001 tre lektorer (två fast anställda och
en vikarierande), fem adjunkter (två fast anställda, tre vikarierande) och två deltidsanställda
gruppövningslärare. Dessutom fanns en docent som var tjänstledig. Könsfördelningen bland
lärarna är jämn.
Vid avdelningen finns idag ingen professor och man har heller inga förhoppningar om att få en
sådan inom en överskådlig framtid. Däremot finns i Gävle Institutet för bostadsforskning (IBF)
och här tjänstgör två professorer i nationalekonomi, som har sina lärostolar vid Uppsala universitet. Idag har avdelningen i första hand informella kontakter med IBF och de båda professorerna
undervisar ibland inom avdelningens grundutbildning.
Avdelningens policy är att adjunkterna ska få medel för kompetensutveckling från avdelningens
interna medel. Men i praktiken hinner man som adjunkt inte med särskilt mycket annat än
undervisning. Även lektorernas tid för egen kompetensutveckling begränsas av arbetsbelastningen.
Medel för forskning finns, men man hinner inte utnyttja dem. Behovet av nyrekrytering är därför
stort, både för att ge utrymme för kompetensutveckling och för att i alla fall bibehålla nuvarande
forskningsnivå.
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I maj 2001 utlystes tre lektorstjänster med inriktning mot finansiell ekonomi, makroekonomi
och/eller ekonometri. När bedömargruppen besökte avdelningen i oktober fanns sökande till
samtliga tjänster. Två sökande var dessutom kontrakterade för viss undervisning under våren
2002.
Internt inom högskolan erbjuds varje år pedagogisk utbildning till intresserade lärare och ett par
av de adjunkter som tjänstgör vid avdelningen har gått sådana.

Studenter
På A-nivå läser varje termin ungefär 120 studenter ämnet på helfart och 40 stycken per år läser
det på deltid. Det är ett antal som mer än fördubblats under den senaste fyraårsperioden. Andelen
kvinnliga studenter är 45 procent inom ämnet.
Inte särskilt många studenter går vidare från A- till B-nivå. De flesta läser på Ekonomprogrammet
och där kommer nationalekonomiämnet in sent, först efter att studenterna valt inriktning (mot
företagsekonomi). Höstterminen 2001 fick B-blocket ställas in helt, eftersom bara tre av 20
sökande dök upp vid terminsstart. Enligt lärarna berodde detta på att många studenter valde bort
nationalekonomiämnet för att istället utnyttja ett erbjudande från företagsekonomiska avdelningen om att skriva sina C-uppsatser denna termin.
Eftersom högskolan saknar magisterrättigheter i ämnet läser de D-studenter som vill få en
magisterexamen sina D-kurser i Uppsala. Vårterminen 2001 hade man ingen registrerad Dstudent i Gävle.
Lärarna anser att studenternas förkunskaper i matematik är ”förskräckande dåliga” på A-nivå. För
att höja kunskapsnivån erbjuder avdelningen en kurs i matematisk ekonomi på B-nivå. Denna
fick dock ställas in i år tillsammans med övriga B-kurser.
Till Programmet i matematisk ekonomi krävs förkunskaper motsvarande matematik E i gymnasiebetyget. Matematik på den här nivån läser man i princip bara inom gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Det innebär att de här studenternas förkunskaper är goda, men i gengäld
blir programmets rekryteringsbas liten.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Rationella undervisningsformer och många undervisningstimmar
Avdelningen har expanderat fort och idag har man brist på lärare. Detta är ett skäl till varför i
princip all undervisning sker på dagtid och i helfart. Man väljer rationella undervisnings- och
examinationsformer för att lärarresursen ska räcka till.
Själva undervisningen bedrivs framför allt i form av salsföreläsningar, kompletterade med gruppövningar, inlämningsuppgifter, PM och seminarier. Avdelningen betonar själva räkneövningarnas
betydelse.
Enligt de studenter som bedömargruppen träffade är A-kurserna betydligt enklare än B-kurserna
och undervisningen på B-nivån tydligt bättre än på A-nivån. Lärarna menar att undervisningen
vilar tungt på enskildas engagemang. Som helhet lägger man inom avdelningen ut jämförelsevis
många timmar lärarledd undervisning per student och vecka.
C-nivån beskriver studenterna som svår och arbetskrävande. Här jobbar man ”dygnet runt”. I
kurserna ingår ett par större inlämningsuppgifter och matematiken/ekonometrin känns tung. Ett
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önskemål från studenterna är att matematik- och ekonomiundervisningen integreras bättre på den
här nivån. Även om kursen beskrivs som ”bra” känns det som om undervisningen i de båda
ämnena löper lite i parallella spår.
De studenter från Gävle som idag läser D-nivån vid Uppsala universitet ser fördelar med de stora
matematikinslagen i framför allt B- och C-kurserna. Matematikkunskaperna gör att man har lätt
att tillgodogöra sig ämnet på högre nivåer.

Handledning, uppsatser och examination
C-nivån inleds med att studenterna skriver ett paper. Var och en rekommenderas att välja ett
område inom vilket man senare kan tänka sig att även skriva sin C-uppsats. Uppsatserna skrivs
sedan två och två.
Arbetet med C-uppsatserna är strikt organiserat; två informationsträffar och ett PM-seminarium
äger rum före själva skrivperioden, därefter följer kontinuerliga träffar mellan student och handledare och till sist genomförs slutseminarier under några dagar i slutet av terminen. Ansvaret för
att tidsplaner följs och arbetet verkligen blir av ligger dock i första hand på studenten. Enligt
studenterna fungerar det här sättet att organisera arbetet bra och i allmänhet får de flesta sina Cuppsatser klara i tid.
Kurserna examineras framför allt genom skriftlig tentamen, numera allt oftare kompletterad med
inlämningsuppgifter, PM och uppsatser.

Nationell och internationell samverkan
Avdelningen har utbyte med två utländska universitet; lärarutbyte med Aristoteles University
(Grekland) och möjligheter till studentutbyte med Suez Canal University (Egypten). Samtal om
lärarutbyte har även förts med Université d’Orléans (Frankrike). Överhuvudtaget anser man sig ha
svårt att få tid att utveckla avdelningens nationella och internationella kontaktnät.
Inom Sverige beskriver man de informella kontakterna med Uppsala universitet som goda.
Avdelningen hyr bland annat ett rum av nationalekonomiska institutionen i Uppsala till de
doktorander som läser där.

Doktorandernas studiesituation
Som adjunkt är det inte alldeles enkelt att få centrala medel från högskolan för forskarutbildning.
Idag har en adjunkt från avdelningen centrala medel till 50 procents forskarstudier.
De doktorander från Gävle som läser vid Uppsala universitet gör detta på halvtid. Här uppstår en
del praktiska problem. Det första doktorandåret i Uppsala är hårt schemalagt och som extern
doktorand kan det vara svårt att passa ihop Uppsalas scheman med den egna tjänstgöringen i
Gävle. Avdelningen försöker dock planera undervisningen så att doktoranderna ska få sammanhängande undervisningsfri tid för sina forskarstudier.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Själv uppfattar lärargruppen avdelningen som sammanhållen och aktiv, med en kontinuerlig
intern diskussion. Denna innebär i sin tur en kvalitetssäkring av undervisningen i och med att
varje lärare vet vad som sker på kurser före och efter de egna och därmed kan verka för pro-
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gression i studierna. Alla kurser utvärderas och enligt studenterna ”hör det till” att man fyller i
självvärderingen.
Både lärare och studenter beskriver samarbetsklimatet som mycket bra. Den goda stämningen är
en anledning till att man som lärare väljer att stanna kvar och arbeta just i Gävle.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

92

82

124

149

HÅS 21–40 p

17

11

5

16

HÅS 41–60 p

-

-

6

7

HÅS 61–80 p

-

-

-

1

HÅP 1–20 p

75

54

88

100

HÅP 21–40 p

11

9

3

11

HÅP 41–60 p

-

-

2

5

HÅP 61–80 p

-

-

-

0,5

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

-

-

8

11

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

-

-

-

-

Tillströmningen till A-kurserna är i Gävle god och växande. Svårare är det att få studenterna att
läsa vidare på de högre nivåerna. För att öka rekryteringen till B-, C- och D-kurserna, diskuterar
man att öka marknadsföringen av ämnet – att göra det känt innan studenterna på Ekonomprogrammet väljer inriktning. En annan åtgärd skulle kunna vara att öka valbarheten på B-nivå för
att på så sätt göra den här nivån mer attraktiv. Men det är svårt att öka rekryteringen utan magisterrättigheter, menar både lärare och studenter.
Avdelningen skulle också vilja ha mer hjälp från högskolans centrala programorganisation i
rekryteringen till Programmet i matematisk ekonomi.
Alla avdelningens studenter har fått jobb efter avslutad utbildning, de flesta i Stockholmsområdet. Enligt lärarna är inte nationalekonomi ett ämne som ger jobb på mindre orter, om inte
undervisningen ges en särskild profil som svarar mot speciella behov hos arbetsgivare i regionen.
Fyra studenter (varav tre kvinnor) har sökt och kommit in på forskarutbildning. Ytterligare några
finns kvar som hjälplärare vid avdelningen i Gävle.
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Högskolan i Jönköping

Inriktning/profil: Handel, regionalekonomi
Antal lärare år 20011: 7
Professorer: 3
Docenter: 2
Övriga disputerade lärare: 2

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 92,9
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 48,2
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 8,0
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 21,7
Aktiva doktorander år 2000: 12
Antagna doktorander ht 2001: 5
Antal disputationer 1994/95– 99/00: 22

Bedömargruppens rekommendationer
Grundutbildningen
Nationalekonomiämnet har vid Högskolan i Jönköping profilerats mot internationell handel och
regional ekonomi. Högskolan i Jönköping är en så kallad stiftelsehögskola, vilket bland annat
innebär att dess ekonomiska resurser är större än andra högskolors. En konsekvens av detta är att
lärarna kan erbjudas 50 procent forskning i sina tjänster.
Institutionen för nationalekonomi ingår i den Internationella handelshögskolan i Jönköping
(IHH). IHH har höga ambitioner att skapa en internationell utbildning med nära kontakter med
näringslivet. Den internationella profilen understryks tydligt i högskolans marknadsföring.
Det är emellertid tveksamt hur man inom den nationalekonomiska institutionen i övrigt lever
upp till den internationella profilen. Den inriktning som erbjuds mot internationell ekonomi är
inte unik, den finns även vid andra lärosäten som inte kallas internationella handelshögskolor.
Även studenternas synpunkter på den varierande nivån på de kurser som ges på engelska, och det
faktum att man som student tillåts skriva uppsatser på svenska, gör att skillnaden gentemot andra
utbildningar blir oklar.
Institutionen har anställt två lektorer som nyligen disputerat på välrenommerade universitet i
USA på tidsbegränsade förordanden. Detta är lovvärt och ett bra försök att åstadkomma rörlighet
och internationella utblickar i utbildningen.
Studenterna inom Ekonomprogrammet förväntas ägna relativt mycket tid åt s.k. värdföretagsuppgifter och World Affairs-seminarier. Detta är tidskrävande moment som inte verkar vara tydligt
kopplade till studenternas nationalekonomistudier.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen följer en modell som innebär att doktoranderna inleder arbetet med avhandlingen omedelbart då de antagits till forskarutbildningen. Forskarkurserna läser man parallellt
med avhandlingsarbetet.
1
2

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
För antalet disputationer per år under tidsperioden – se bilaga.
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Förutom arbete med avhandling och kurser förväntas doktoranderna undervisa och delta i institutionens administration i en omfattning av 30 procent av en heltidstjänst. Det är mer än vad
som enligt högskoleförordningen är tillåtet vid högskolor med staten som huvudman.
Vi ifrågasätter doktorandernas möjligheter att kunna skriva om avancerade nationalekonomiska
problem redan under det första året på forskarutbildningen. Doktorandernas totala arbetssituation – där kurser, undervisning och avhandlingsarbete löper parallellt – verkar dessutom orimlig.
Det måste vara oerhört svårt att skriva en avhandling av hög kvalitet under sådana förutsättningar.

Bedömargruppens rekommendationer
Det är viktigt att institutionen klargör vad man menar med ”internationalisering” och vilka konsekvenser som innebörden i begreppet bör få för kursutbud och undervisning. Att man t.ex. har
ett omfattande studentutbyte innebär inte självklart att det är motiverat att tala om en internationell profil.
Den verklighetsanknytning och skriftliga träning som studenterna erbjuds genom satsningen på
värdföretag är positiv. Dock bör de arbeten som nationalekonomistudenterna utför anknytas tydligare till ämnet om de ska upplevas som meningsfulla.
Det är viktigt att institutionen knyter närmare band med någon större nationalekonomiinstitution för att därigenom bredda och säkra kvaliteten i forskarutbildningen.
Institutionen bör överväga att reformera forskarutbildningens struktur. Det nationella samarbetet
underlättas om uppläggningen av forskarutbildningen i Jönköping liknar den som finns vid andra
institutioner.
Doktoranderna står för en stor del av undervisningen inom grundutbildningen och detta tar en
betydande del av deras tid i anspråk. Institutionen bör snarast minska doktorandernas institutionstjänstgöring.

Grundutbildningen
Möjligheter till specialisering
Institutionen för nationalekonomi fick sin nuvarande form år 1995. År 1999 började de första
studenterna på institutionens viktigaste program, Internationell ekonomi och politik (EP), skriva
sina magisteruppsatser.
Kurserna i nationalekonomi har sedan starten varit öppna för utländska studenter. Därför har
arbetsspråket i undervisning, handledning och administration varit engelska på nästan alla kurser.
Den internationella inriktningen kommer också till uttryck genom att över 90 procent av studenterna studerar utomlands vid något tillfälle, och i och med att ett stort antal utländska studenter
läser kurser vid högskolan. Andra inslag som stärker den internationella inriktningen är en obligatorisk 10-poängskurs i företagsspråk (Business Language) och det s.k. World Affairs-seminariet,
där studenterna diskuterar frågor på den internationella agendan.
Inom Programmet för Internationell ekonomi och politik läser studenterna antingen en inriktning mot internationell ekonomi eller Pol mag-inriktningen. Båda varianterna innehåller 80
poäng i nationalekonomi. Förutom nationalekonomi är det möjligt att välja upp till 40 poäng i
företagsekonomi, juridik, statistik, språk, ekonomisk historia eller ekonomisk geografi.
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Nationalekonomiämnet ingår även i det Internationella ekonomprogrammet.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
I Högskolan i Jönköping ingår fyra fackhögskolor, vilket skiljer organisationen från den vanliga
fakultetsmodellen. Fackhögskolorna är aktiebolag som ägs av Högskolan i Jönköping, som i sin
tur är en stiftelse. Högskolan blev stiftelsehögskola år 1994.
Institutionen för nationalekonomi tillhör sektionen för nationalekonomi, statistik med ekonomisk geografi och ekonomisk historia vid IHH De övriga ämnena har organiserats tillsammans
med nationalekonomi eftersom de är relativt små.
Institutionen leds av en professor. Denne är underställd forskningskommittén och dekanen vid
IHH. De flesta generella beslut rörande forskarutbildningen tas av handelshögskolans forskningskommitté som består av alla disputerade lärare. Kommittén följer dessutom årligen upp varje
doktorand och man beslutar om antagning av nya doktorander. EP-programmet leds av en programansvarig som är ledamot i utbildningscentret – institutionens beslutande organ i grundutbildningsfrågor. Den programansvarige är också ansvarig för studentkontakterna.
Institutionen är enligt självvärderingen mycket nöjd med den här organisationen. De studenter
som bedömargruppen träffade berättade om en öppen och informell stämning.

Ekonomi
Inom EP-programmet har institutionen ambitionen att ge studenterna både praktiska och teoretiska kunskaper. Detta förutsätter, enligt lärarna, en resurskrävande pedagogik. Redan från första
året skriver studenterna mindre uppsatser som kräver handledning, och det är främst den här
handledningen som förutsätter stora lärarresurser.
Trots att grundutbildningen i sig drivs med underskott har den ekonomiska situationen på institutionen varit hanterbar, eftersom det hela tiden har kommit in medel från forskningsbidrag och
uppdragsforskning. Under senare år har institutionen dessutom kunnat minska kostnaden per
student genom att antalet studenter ökat.

Lärare
Både disputerade lärare och doktorander undervisar inom grundutbildningen. På institutionen
finns tre professorer, en docent och två lektorer i nationalekonomi samt en docent i ekonomisk
statistik. Alla är män. Lektorerna är utbildade i USA (Berkeley och Columbia). Man har en
uttalad policy att försöka rekrytera lektorer utomlands, eftersom detta ses som ett sätt att skapa
internationell standard på undervisning och forskning. Den internationella rekryteringen är tänkt
att fortsätta.
Dock kommer tre nya lektorer med utbildning från Jönköping att anställas inom kort. De
kommer att erbjudas lektorstjänster som är tidsbegränsade och som är tänkta att innehålla en stor
del forskning. I ett längre perspektiv är ambitionen att expandera institutionen till mellan åtta och
tio disputerade lärare. Då skulle även antalet doktorander kunna öka.
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Alla disputerade lärare ägnar ungefär hälften av sin tid åt forskning och resten åt utbildning och
administration. En mycket stor del av undervisningen på A- och B-nivåerna sköts av doktorander
som en del av deras utbildning.

Studenter
En mycket stor andel av studenterna vid institutionen är utbytesstudenter. Andelen kvinnor har
ökat från 25 till 43 procent under perioden 1997/98–2000/01.
De studenter som antas till EP-programmet beskrivs i självvärderingen som motiverade och samhällsintresserade. De har goda färdigheter i engelska, men matematikkunskaperna brister ibland.
Därför finns en obligatorisk matematikseminarieserie som nyligen startats för de studenter som
går program med nationalekonomisk inriktning. Varje seminarium är kopplat till en särskild kurs
under de två första åren och fokuserar på tillämpad matematik. Det finns sammanlagt fem sådana
seminarieserier och de avslutas alla med ett test som studenten måste bli godkänd på för att godkännas på den nationalekonomikurs som seminariet är kopplat till.
Trots det här stödet tyckte många studenter att den första terminen nationalekonomi var mycket
krävande och de ville ha ännu mer stödundervisning i matematik.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Studentarbeten på värdföretag, debattfora och matematikseminarier
De pedagogiska tekniker som institutionen framhåller som speciella för IHH är studentarbetena
på värdföretag, debattfora för att stimulera tänkande och intresse, och de matematikseminarier
som löper parallellt med fem olika nationalekonomikurser. Dessa tekniker har utvecklats i samarbete med studenterna under de senaste två åren. De studenter som bedömargruppen träffade var
dock kritiska till flera av dessa inslag. Man ansåg t.ex. inte att metoden att använda värdföretag
passade för nationalekonomikurserna och man beskrev den här uppgiften som mer tidsödande än
lärorik. Flera studenter menade också att de World Affairs-seminarier som anordnas i och för sig är
intressanta ibland, men att de inte är knutna till nationalekonomiska frågor. De efterlyste ett
tydligare ämnesperspektiv på seminarierna. Sammanfattningsvis upplevde studenterna att alla
dessa obligatoriska aktiviteter till stor del ligger vid sidan av ämnesstudierna och gör att man som
student har svårt att få tid att koncentrera sig på själva nationalekonomin.
Kurserna på A-nivå är gemensamma för alla programstudenter. Det är dock bara studenterna på
EP-programmet som har obligatorisk extra matematikundervisning. Det gör att det uppstår en
skillnad i kunskaper mellan olika studentgrupper på B-nivån. På C- och D-nivåerna tenderar
studenterna att välja olika kurser, beroende på vars och ens matematikkunskaper.
Undervisningen i föreläsningsform dominerar grundutbildningen under de första 20 poängen.
Efterhand ökar sedan andelen seminarier och individuell handledning. Föreläsningsanteckningar
läggs alltid ut på intranätet efter föreläsningarna. En viktig del av pedagogiken i
grundutbildningen består för övrigt av att studenterna genomför egna undersökningar och skriver
rapporter.
Institutionen erbjuder en mängd kurser på engelska. Flera studenter påpekade emellertid att nivån
på den undervisning som sker på engelska ibland blir alltför låg, då läraren inte kan förklara
komplicerade samband på engelska. Studenterna ansåg att den pedagogiska nivån på lärarnas
undervisning över lag var ojämn.
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Handledning, uppsatser och examination
C-uppsatserna skrivs oftast i par, medan magisteruppsatserna är individuella arbeten. Institutionen uppmuntrar studenterna att författa uppsatserna på engelska, men det är inte ett krav.
Varje student har en huvudhandledare som är disputerad och en biträdande handledare som
oftast är doktorand. De allra flesta C- och D-uppsatserna baseras på studenternas egna, empiriska
undersökningar. Uppsatsarbetet bedrivs på halvfart, parallellt med kursläsning och varje uppsats
motsvarar 10 poäng.
D-uppsatserna tenderar att dra ut på tiden eftersom studenterna ibland får jobb innan de hunnit
avsluta sin uppsats.
På de lägre nivåerna baseras examinationen främst på skriftliga tentamina. Senare läggs fokus på
att studenterna ska kunna applicera nationalekonomiska verktyg på olika fall. Då kommer examinationen allt mer att utgöras av skriftliga PM.

Nationell och internationell samverkan
Inom grundutbildningen innebär nationell samverkan främst att externa svenska föreläsare
medverkar i olika kurser. Institutionen har varit och är fortfarande involverad i viss uppdragsutbildning.
Högskolan har ett omfattande internationellt studentutbyte och här är även Institutionen för
nationalekonomi aktiv. EP-studenterna har möjlighet att läsa upp till tre terminer utomlands och
kan dessutom tillbringa ytterligare ett femte år i utlandet efter det ordinarie programmets slut.
Man kan välja olika universitet och länder för varje termin. Åren 1999 och 2000 valde 92 procent
(omkring 30 studenter) av studenterna inom programmet att läsa utomlands under minst en
termin.
De utländska studenter som läser åtminstone någon kurs på nationalekonomiska institutionen har
ökat kraftigt de senaste fyra åren – från 106 studenter läsåret 1997/98 till 252 studenter läsåret
2000/2001. För samtliga utländska studenter vid IHH är nationalekonomiska institutionens kurs
Swedish Economy obligatorisk. Detta är, enligt lärarna, förklaringen till varför antalet utländska
studenter är så högt vid institutionen i jämförelse med antalet svenska studenter som reser
utomlands.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete.
Till EP-programmet är ett programråd knutet och här har studenterna en representant. Andra
studenter har dessutom möjlighet att sitta med vid rådets möten. Programrådet fungerar som
länken mellan institutionen och studenterna i frågor som rör grundutbildningen.
Kursutvärderingar genomförs med hjälp av en webbaserad enkät som studenterna antas fylla i
efter varje kurs. Belöningen för att svara på enkäten är tio gratis utskriftsidor på skolans skrivare.
Enkätresultatet sammanställs automatiskt och diskuteras mellan läraren och en studentrepresentant. Trots belöningen är svarsfrekvensen oftast mycket låg. Institutionsledningen tyckte under
platsbesöket att den allra viktigaste uppföljningsinformationen är lärarnas egna erfarenheter från
kurserna. Kursutvärderingarna på nätet är mer en formalitet, menade de.
Förutom kursutvärderingar i enkätform har institutionen haft större möten med studenterna för
att diskutera kursuppläggning och liknande frågor.
Institutionen pekar i självvärderingen på tre konkreta resultat av kvalitetsarbetet under de senaste
två åren; debatterna mellan studenter under World Affairs-seminarierna, de matematikseminarier
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som löper parallellt med övriga kurser och den obligatoriska närvaron som införts under gästföreläsningar.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

106,9

86,6

78,7

92,9

HÅS 21–40 p

26,5

30,9

44,9

48,2

HÅS 41–60 p

4,2

9,7

7,1

8,0

HÅS 61–80 p

0

9,4

19,3

21,6

HÅP 1–20 p

95,8

78,2

60,6

68,8

HÅP 21–40 p

17,0

27,0

33,7

36,6

HÅP 41–60 p

0,6

5,2

5,8

7,6

HÅP 61–80 p

0

4,0

12,5

16,4

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

0

0

0

1

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

0

0

7

7

Institutionen har haft svårt att ta fram tillförlitliga data om genomströmning och prestationer
inom grundutbildningen, eftersom en stor del av studenterna läser kurser utomlands. Man saknar
rutiner för att följa upp utlandsstudenternas resultat. Därför finns inte de här studenternas studieresultat med i tabellen ovan, vilket är märkbart i synnerhet på 41–60-poängsnivån.
IHH skickar varje år ut enkäter till de utexaminerade studenterna för att ta reda på vart de tar
vägen efter studierna i Jönköping. Svarsfrekvensen är emellertid låg. Institutionen säger sig ändå
veta att studenterna hamnar i sektorer som finans-, bank- och försäkringsväsende och inom konsultbranschen. Flera har fått arbete utomlands och andra fortsätter att studera.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningskurser i nationalekonomi har erbjudits sedan IHH etablerades år 1995. I
början baserades forskarutbildningen i stor utsträckning på externa lärares insatser och på ett
samarbete med Linköpings universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.
Nu sker forskarutbildningen inom ramen för forskarutbildningsnätverket i södra Sverige. Under
senare år har kurssamarbetet inom nätverket blivit allt mer intensivt och idag bidrar samtliga
institutioner som ingår i nätverket till det sammanlagda kursutbudet. De valbara kurser som ges i
Jönköping omfattar bland annat innovationer, internationell handel och europeisk integration.
Forskning och avhandlingsarbete koncentreras inom institutionen till områdena regionalekonomi
och internationell ekonomi.
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Förutsättningar för undervisning och lärande
Ekonomi
Den finansiella situationen på institutionen är, enligt självvärderingen, tillfredställande tack vare
inflödet av forskningsanslag och uppdragsforskning. Forskningen på institutionen stödjer grundutbildningen finansiellt. Med nuvarande storlek på forskarutbildningen kan programmet bedrivas
med ekonomiskt stöd från externa forskningsmedel.

Doktorander
Institutionen har för närvarande 13 doktorander, varav fyra är kvinnor. Det nuvarande antalet
betraktar institutionen som ett absolut minimum för att man ska kunna driva ett aktivt doktorandseminarium varje vecka. Däremot har man för få doktorander för att kunna ge alla kurser
som behövs inom forskarutbildningen. En tredjedel av doktoranderna finansieras externt.
Vanligtvis antas två nya doktorander varje år. De flesta som hittills har rekryterats har kommit
från andra lärosäten än Jönköping. Från och med nu räknar man dock med att kunna rekrytera
även bland de egna magisterstudenterna.
I Jönköping har doktoranderna ofta upp till 30 procents undervisningsskyldighet och institutionstjänstgöring, vilket är mer än de 20 procent som är tillåtna på statliga högskolor. Redan
under doktorandernas första år inom forskarutbildningen tilldelas de undervisningsuppgifter i
grundutbildningen. De har då möjlighet att gå pedagogiska kurser, men detta är inte obligatoriskt. Doktorander fungerar också som biträdande handledare för uppsatser på C- och Dnivåerna.
Genom att använda doktoranderna så mycket i undervisningen på grundutbildningen kan institutionen styra ekonomiska resurser från forskarutbildning till grundutbildning. Det är dessutom
relativt billigt att låta doktorander undervisa, menade de lärare som bedömargruppen träffade.
Doktoranderna ansåg själva att de fungerar som ”smålektorer” inom institutionen, men att detta
inte värderas tillräckligt som merit.

Lärare och handledare
Institutionen har tre professorer, varav två handleder alla doktorander utom en, som handleds av
en av de båda docenterna. Institutionen har också utan kostnad kunnat rekrytera biträdande
handledare från andra lärosäten, inom ramen för nätverket för forskarutbildning.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Forskarutbildningen i Jönköping omfattar fem års studier. Under de här åren läser doktoranden
80 kurspoäng, varav hälften är obligatoriska och andra hälften är individuellt avpassade. Avhandlingsarbetet motsvarar 80 poäng. Den övriga tiden används för undervisning inom grundutbildningen.
I stort sett alla obligatoriska kurser ges på institutionen. Det valfria kursblocket kan doktoranderna sedan läsa vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands, eller så kan man läsa en särskilt
utformad litteraturkurs i Jönköping.
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Vid institutionen finns en s.k. övervakningskommitté. Denna består av institutionens alla huvudhandledare inom lärarstaben och träffar varje doktorand var sjätte vecka för att diskutera den
senaste tidens resultat och aktiviteter, och för att planera nästa period vad avser kurser, konferenser, undervisning, avhandlingsarbete etc. Enligt självvärderingen har denna uppföljning, tillsammans med de regelbundna fredagsseminarierna, en god inverkan på doktoranderna – som känner
pressen att prestera något till varje möte. Dessutom kan institutionen kontrollera att den totala
arbetsbelastningen för varje doktorand är rimlig. Några doktorander tyckte dessa uppföljningsmöten kan komma alltför tätt under vissa perioder.
Doktoranderna uppmuntras att ägna åtminstone en termin åt studier vid ett utländskt och gärna
engelskspråkigt universitet. Samma nätverk för utlandsstudier som finns för grundutbildningsstudenterna är också tillgängligt för doktoranderna.

Avhandlingsarbete
Varje doktorand har stöd av två handledare, av institutionens övervakningskommitté och av de
återkommande seminarier då man försvarar sitt arbete. Vars och ens arbete följs upp och övervakas noggrant.
Avhandlingsarbetet är tänkt att löpa parallellt med kurserna. Skälet till detta är att det på så sätt
visar sig tidigt om doktoranderna har svårigheter att formulera sig i skrift, och därmed kan
institutionen ge dessa personer ett tidigt stöd. Alla rekommenderas att skriva sammanläggningsavhandlingar.
Doktoranderna får dels personlig handledning, dels handledning i seminarieform under ledning
av den professor som inte själv ansvarar för någon enskild doktorand. Under seminarierna går
doktoranderna och hela lärarstaben igenom avhandlingskapitel eller papers som någon i doktorandgruppen skrivit. Dessutom finns s.k. senior seminars vid institutionen, där de seniora
forskarna presenterar sina arbeten och doktoranderna deltar.
En internationell konferens om Asienkrisen arrangerades år 1998, en konferens under temat
Marknad och politik ordnades år 2000, och en konferens om globalisering och den svenska
välfärdsstaten planeras inför år 2002. Både doktorander och seniora forskare presenterar ofta
bidrag på konferenser. Då finansierar institutionen doktorandernas deltagande.
De utländska lärare som rekryterats från USA bidrar, enligt institutionen, till att man närmar sig
internationell standard på forskarutbildningen. Avhandlingarnas kvalitet garanteras också genom
att externa bedömare granskar varje avhandling inför den slutliga disputationen.

Resultat
I genomsnitt har man i Jönköping haft tio till tolv aktiva doktorander per år sedan forskarutbildningen startade. Genomströmningen inom forskarutbildningen är relativt hög. Institutionen hade vid bedömargruppens besök hittills utexaminerat fem doktorer. Under 2001 skulle
ytterligare tre doktorer disputera. Två personer har hoppat av forskarutbildningen i förtid.
Institutionen bedömer att doktorandernas arbetsmarknad är god, både inom högskolevärlden och
utanför denna.
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Högskolan i Skövde

Inriktning/profil: Finansiell ekonomi.
Antal lärare år 20011: 8
Professorer: Docenter: 1
Övriga disputerade lärare: 6

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 101,5
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 42,1
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 8,3
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 2,4
Aktiva doktorander år 2000: 1 (antagen i Göteborg)

Bedömargruppens intryck
Trots att lärargruppen är liten lyckas man i Skövde ge en utbildning i nationalekonomi med djup
inom vissa inriktningar. Ämnet har en klar inriktning mot finansiell ekonomi och här finns flera
lärare som är specialiserade inom detta område. Institutionen har också möjlighet att köpa in
lärartjänster från andra lärosäten då detta behövs.
Inom institutionen för samhällsvetenskap finns fem program med möjlighet till fördjupning i
nationalekonomi. Fyra av dessa är relativt nära samordnade. På det femte programmet, Computational Economics, läser studenterna specialutformade kurser med inriktning mot matematisk ekonomi. Till det här programmet antas omkring tio studenter per år. Söktrycket är lågt. Ett skäl till
varför institutionen kan ge den här utbildningen är att nationalekonomiämnet har givits stora
möjligheter att utvecklas vid högskolan.
Samtidigt som profileringen av ämnet i Skövde förefaller vara lyckosam är den också riskfylld,
eftersom lärare inom finansiell ekonomi är mycket attraktiva på arbetsmarknaden och ämnet
därigenom blir sårbart. Det här är något som lärarna är medvetna om och man har börjat fundera
över alternativa profilområden.

Bedömargruppens rekommendationer
För att säkra stabiliteten i lärarkollegiet är det viktigt att det skapas en attraktiv forskningsmiljö
för nationalekonomer i Skövde. Det innebär bland annat att ämnet bör knytas närmare någon
annan större institution, exempelvis Göteborg. Man behöver också en professor.
Det är önskvärt att programmet Computational Economics får fortsätta och det är bra om kopplingen mellan programmets namn och dess innehåll klargörs. Detta verkar vara en kvalificerad
utbildning som ger studenterna goda förutsättningar att gå vidare till forskarutbildning. För att
öka studentantalet bör institutionen överväga att rekrytera studenter mer aktivt i Sverige och
utomlands. Dessutom bör programmet marknadsföras både bland blivande studenter och bland
möjliga arbetsgivare.

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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Grundutbildningen
Möjligheter till specialisering
Nationalekonomi har – sedan ekonomutbildningen startade år 1986 – funnits vid Högskolan i
Skövde, men inledningsvis gavs bara kurser på grundläggande nivå. År 1996 blev nationalekonomi ett av huvudämnena och år 2000 fick högskolan rätt att utfärda magisterexamen med
nationalekonomi som huvudämne.
Huvuduppdraget för Institutionen för samhällsvetenskap är att ge utbildning inom nationalekonomi och företagsekonomi. Utbildningen är särskilt inriktad mot finansiell ekonomi och flera
av lärarna har sitt forskningsintresse där. Inom lärarkollegiet finns också kompetens inom internationell ekonomi, miljö- och hälsoekonomi.
Institutionen ger kurser inom fem utbildningsprogram som alla sträcker sig upp till magisternivå.
Europaekonomprogrammet och programmet för Computational Economics är i grunden
nationalekonomiska program. I de övriga programmen – Ekonomprogrammet, Internationella
ekonomprogrammet och Programmet för finansiell ekonomi – har studenterna möjlighet att välja
inriktning, antingen mot företagsekonomi eller mot nationalekonomi. Många av kurserna inom
programmen erbjuds även som fristående kurser.
Vid Högskolan i Skövde lägger man stor vikt vid att utveckla och driva nya program i samverkan
mellan olika ämnesområden. Programmet Computational Economics har t.ex. utvecklats i samarbete med matematiker och statistiker, medan programmet för Finansiell ekonomi har utvecklats
i samarbete mellan nationalekonomer och företagsekonomer.
Lärarkollegiet har som vision att ämnet om fem år ska ingå i en forskarskola eller i någon annan
form av samverkan kring forskarutbildning.

Doktorander, men ingen forskarutbildning
Inom ämnet erbjuder man ett antal kurser och viss handledning på forskarnivå och institutionen
har två doktorander som är antagna i Göteborg. Lärarkollegiet betonar dock att det är viktigt att
institutionen får behålla eventuella doktorander under hela deras utbildningstid, eftersom de varit
med om att doktorander har flyttat till större lärosäten när de erbjuds doktorandtjänst där. Man
funderar därför på att försöka samarbeta med ett utländskt lärosäte istället.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Institutionen för samhällsvetenskap leds av en prefekt och en ställföreträdande prefekt. De övergripande besluten fattas i institutionsnämnden. För varje ämnesområde finns en ämnesansvarig
lärare, för varje program en programansvarig och för varje kurs en kursansvarig. I institutionsnämnden ingår tre studentrepresentanter och en representant för den administrativa personalen.
Här finns även ett programråd som svarar för utveckling och uppföljning av programmen. I
programrådet ingår en studentrepresentant.
Institutionens beslutsvägar och informationskanaler upplevs enligt självvärderingen som informella, men det finns också en klar formell organisationsstruktur inom ämnet. Enligt en intervju
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som gjorts inom ramen för självvärderingen med några av institutionens lärare i nationalekonomi
är dessa nöjda med organisationen och de möjligheter till påverkan som den innebär.

Ekonomi
Under de senaste åren har de ekonomiska förutsättningarna för nationalekonomi förbättrats kraftigt, i och med att ämnet successivt har tilldelats fler utbildningsplatser. Nationalekonomiämnet
är relativt kostnadskrävande i jämförelse med andra ämnen på institutionen, medan t.ex. företagsekonomin har relativt låga kostnader och stora studentgrupper. Det här innebär att nationalekonomin delvis kan finansieras med hjälp av medel från andra ämnen.

Lärare
Vid högskolan finns idag åtta disputerade lärare i nationalekonomi, varav två är docenter. Samtliga är män. Lärarnas andel forskning i tjänsten varierar mellan 20 och 30 procent. Från och med
år 2002 är avsikten att de lärare som tidigare har haft 30 procent forskning ska få möjlighet att
öka denna andel till 50 procent.
Flera av lärarna har rekryterats under år 2000 och år 2001. Institutionen har ansträngt sig särskilt
för att få tag i lärare med kompetens inom finansiell ekonomi och ekonometri.
Pedagogisk kompetensutveckling sker dels genom egna pedagogiska seminarier på institutionen,
dels genom att varje lärare erbjuds en fempoängskurs i högskolepedagogik och möjlighet att gå
ytterligare en påbyggnadskurs om 5 poäng.

Studenter
Nationalekonomin har från och med år 2001 fått ett ökat antal studieplatser och studentantalet
har ökat på A- och B-nivåerna. Ämnet har därmed blivit institutionens klart största. Omkring
hälften av alla studenter som läser grundkursen går sedan vidare till B-nivån. För att locka fler
studenter till C-nivån har institutionen ökat utbudet av C- och D-kurser.
Könsfördelningen i institutionens program är jämn, möjligen med en liten övervikt för kvinnor.
Undantaget är dock programmet Finansiell ekonomi, där andelen män är större. Totalt sett hade
institutionen en sökande per plats på programmen inför höstterminen 2001. Det är inte ett särskilt starkt söktryck. Lärarna förklarade sig särskilt oroade över att det varit så svårt att locka studenter till programmet Computational Economics. Det här programmet hotas nu av
nedläggning.
Lärarna beskriver studenternas förkunskaper som goda, men spridningen är stor. Studenter med
svaga förkunskaper erbjuds att delta i föreläsningar i studieteknik under en introduktionsvecka i
början av terminen. Vidare har de möjligheter att få viss stödundervisning under den första
terminen, och de erbjuds en preparandkurs i matematik för ekonomer. Dessutom kan de gå en
introduktionskurs i datoranvändning där de vanligaste programmen som ingår i utbildningen gås
igenom.
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Undervisnings- och lärandeprocessen
Satsning på studentaktivitet
Rapportskrivande, muntliga presentationer och laborativa moment ingår i kurser från A- till Dnivå. Kollegiet planerar även att införa debattseminarier i nationalekonomi, där lärarna kommer
att utgöra en panel som debatterar sinsemellan och med studenterna om aktuella ekonomiska
frågor. Studenterna förklarade sig under platsbesöket i stort sett nöjda med sina kurser, även om
de undrade varför A-nivån innehåller så många lärarledda övningar när B-nivån inte innehåller
några alls.
Studentaktiviteten beskrivs som en central fråga inom grundutbildningen. Ofta, menar lärarna,
kommer inte studenterna igång med sitt arbete förrän långt in i kursen. För att få dem att aktivera
sig tidigare delar man numera ut inlämningsuppgifter redan under första kursveckan.
Studentaktiviteten är också ett viktigt tema vid institutionens pedagogiska seminarier, där alla
institutionens lärare deltar tillsammans med lärare i matematik och statistik. De åtgärder som
man särskilt diskuterar är att ge särskilt stöd till svaga studenter, öka antalet laborativa moment
där informationstekniken ingår, öka antalet diskussionstillfällen mellan lärare och studenter,
förändra examinationsformerna samt att uppmuntra studenterna att läsa delar av utbildningen
utomlands.
Eftersom man rekryterat flera lärare de senaste två åren har institutionen, enligt självvärderingen,
ännu inte hunnit utveckla en stark "institutionskultur", med nära samverkan mellan lärare och
studenter. Detta ser man annars som en prioriterad uppgift. De studenter som bedömargruppen
träffade menade dock att den nära kontakten mellan lärare och studenter redan var en av de
främsta fördelarna med institutionen.

Handledning, uppsatser och examination
Cirka 50 procent av de studenter som läser C-kursen klarar av den inom stipulerade tidsramar
och ytterligare 20 procent blir färdiga under de följande månaderna. Övriga 30 procent avslutar
för det mesta inte sitt examensarbete.
Tidigare läste studenterna tio veckor C-kurser i början av vårterminen, för att sedan ägna resten
av terminen åt C-uppsatsen. Lärarna insåg dock att det här systemet inte var särskilt bra för
genomströmningen och håller nu på att förändra det. Idag startas examensarbetet redan under
höstterminen med ett allmänt seminarium för att ta reda på hur många som tänker skriva sin
uppsats under vårterminen. Dessutom presenteras då de handledare som finns tillgängliga och de
ämnesområden som kan vara aktuella och intressanta. I mitten av januari hålls nästa seminarium.
Då går man igenom anvisningarna för examensarbetets genomförande, tidsplan och uppsatsens
struktur.
När det gäller annan examination används för det mesta skriftlig tentamen. I examinationen ingår
också poänggivande laborativa moment och inlämningsuppgifter som ger poäng eller som kan
tillgodoräknas i kursens avslutande tentamen.

Nationell och internationell samverkan
Både institutionen som helhet och nationalekonomiämnet har ett omfattande lärarutbyte med
Handelshögskolan i Göteborg. Fyra av institutionens lärare har sammanlagt cirka 100 timmars
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undervisning och handledning på magisternivå i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i
Göteborg. Sex av lärarna därifrån undervisar motsvarande 200 timmar i Skövde.
Vissa av studenterna i nationalekonomi har valt att läsa D-kurser i Göteborg, men betydligt färre
åker från Göteborg till Skövde för att läsa på D-nivå. Lärarkollegiet hoppas att kunna vända den
här trenden och åstadkomma ett bättre ömsesidigt studentutbyte mellan de båda lärosätena.
Institutionen har under åren 1998 – 2000 samarbetat med Loughborough University (LoU) i
England om en magisterutbildning. Lärare från Skövde har handlett examensarbeten, medan
själva examinationen har gjorts vid LoU. Sedan högskolan fick rätt att utfärda magisterexamen
med nationalekonomi som huvudämne har samarbetet emellertid minskat något. Läsåret 2000/01
reste 33 studenter utomlands för att studera minst en termin. Tidigare år har antalet varit 50–70
studenter.
Institutionen har vidtagit vissa åtgärder för att skapa förutsättningar för internationellt studentutbyte. Man planerar till exempel att ge magisterprogrammet Economics and Finance på engelska.
En del av de egna studenterna väljer att ordna sina utlandsstudier själva.
Varje läsår besöks institutionen av ett antal utbytesstudenter som läser de kurser som ges på engelska. Inför framtiden planerar att förbättra förutsättningarna för utländska studenter genom att
erbjuda det engelskspråkiga magisterprogrammet Economics and Finance.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
En enkätundersökning bland studenterna som institutionen genomfört, visar att man som
student anser sig ha möjligheter att påverka sin utbildning, främst genom de kursutvärderingar
som görs. Kurserna utvärderas med hjälp av ett frågeformulär som lämnas i samband med
sluttentamen. Svaren sammanställs och görs tillgängliga för all personal och alla studenter. Vid
behov diskuterar ämnesföreträdare och prefekt denna sammanställning med berörd lärare. Om
utvärderingen leder till konkreta förändringar redovisas detta för studenterna när kursen ges nästa
gång. Bortfallet i utvärderingarna är relativt stort. På högre nivåer, då antalet studenter är färre,
påverkar man bäst genom att tala direkt med lärarna.
Institutionens arbete med kvalitetsutveckling består av tre faser som genomförs under en treårscykel. I den första fasen görs en självvärdering. Denna granskas av en extern expertgrupp, som
också besöker institutionen under två till tre dagar. Expertgruppens slutsatser ligger sedan till
grund för en verksamhetsplan som arbetas fram under den andra fasen. Planen fastställs av styrelsen. I den tredje fasen verkställs planen. Styrelsen har nyligen godkänt verksamhetsplan två som
avser tiden 2001–2003.
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Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

94,13

58,2

64,0

101,5

HÅS 21–40 p

68,9

38,8

37,9

42,1

HÅS 41–60 p

8,1

17,0

10,1

8,2

HÅS 61–80 p

-

-

0,1

2,4

HÅP 1–20 p

79,0

57,6

46,2

31,6

HÅP 21–40 p

32,4

31,8

26,8

26,6

HÅP 41–60 p

4,1

9,1

7,5

7,4

HÅP 61–80 p

-

-

-

1,1

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

7

15

14

12

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

-

-

-

-

Den genomsnittliga genomströmningen i grundutbildningen i nationalekonomi ligger på mellan
60 och 70 procent. Under den tid som nationalekonomi har varit huvudämne vid högskolan har
78 personer tagit examen med nationalekonomi som huvudämne. Flera av dessa har fått arbete
utomlands. Några få har gått vidare till forskarstudier. Då nationalekonomi inte varit huvudämne
i mer än fem år finns det emellertid idag inga direkta undersökningar som kan tala om var de före
detta studenterna arbetar eller hur de har upplevt sina studier.
Enligt studenterna är arbetsmarknaden relativt begränsad utanför storstadsområdena och den som
inte vill flytta till Stockholm tvingas därför att söka arbeten som man är överkvalificerad för. Flera
studenter efterlyste också mer yrkesvägledning.
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Karlstads universitet

Inriktning/profil: Generell
Antal lärare år 20011: 10
Professorer: Docenter: 2 (varav 1 vikarierande)
Övriga disputerade lärare: 6

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 173
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 30
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 13
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 8
Aktiva doktorander år 2000: 2 (antagna vid Göteborgs
universitet)

Bedömargruppens intryck
Vid Karlstad universitetet (f.d. Högskolan i Karlstad) bedrivs grundutbildning i nationalekonomi
sedan år 1968. Flera av lärarna har funnits vid institutionen sedan starten och lärarkollegiet har
därför som helhet stor erfarenhet och pedagogisk rutin. Lärarnas pedagogiska engagemang försvåras dock av att de ekonomiska resurserna har blivit allt mer knappa.
Nationalekonomi ingår i flera av den ekonomiska institutionens program. Samtidigt erbjuder
man inom ämnet det s.k. Matematikekonomiprogrammet. Programmet är ett bra exempel på en
hur nationalekonomiundervisningen kan anpassas till studenter som redan från början är inriktade på fördjupning i ämnet.
Inom ämnet ges A-kurser med olika utformning till olika studentgrupper. Matematikekonomiprogrammets studenter får en A-kurs, de internationella ekonomerna en annan och de övriga
studenterna en tredje kurs.
Ämnets beslutsorganisation är platt. Stora ansträngningar görs för att det ska råda konsensus
kring samtliga större beslut om förändringar inom ämnet. Detta verkar emellertid leda till svårigheter att överhuvudtaget fatta viktiga beslut. Även studenterna har noterat lärarnas svårigheter att
genomföra förändringar. Detta är en lovvärd men troligen dyrbar inställning till förankringsarbete
och beslutsfattande.
Bristen på tydligt ledarskap och profilering av ämnet är oroande. Kollegiet kunde, trots att diskussioner pågått under många år, inte beskriva vilken profil som ämnet borde ha. Man har vid
flera tillfällen genom åren försökt åstadkomma en profilering, men misslyckats med detta.
Karlstads universitet har lokala regler om att minst två fast anställda docenter måste finnas inom
ett ämne för att det ska få påbörja forskarutbildning. Detta är ett rimligt krav och i dagsläget är
ämnesgruppen i nationalekonomi definitivt inte mogen för forskarutbildning. Institutionen deltar
ändå i forskarutbildningsnätverket i södra Sverige, dels med lärare, dels med två doktorander.
Dessa två är antagna i Göteborg. Dessutom uppger man att det inom ämnet finns ytterligare två
studenter på forskarutbildningen som inte är formellt antagna någonstans, men som ändå är
aktiva och handleds av institutionens biträdande professor.
Ämnesgruppen står inför en generationsväxling inom drygt fyra år. Man har försökt, men ännu
inte lyckats, rekrytera ersättare för de disputerade lärare som snart kommer att gå i pension.

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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Bedömargruppens rekommendationer
Institutionen bör se över planerna för ämnets framtid och bestämma sig för vilka nivåer som
ämnet ska erbjudas på. För att säkra stabiliteten i lärarkåren, och för att även fortsättningsvis
kunna erbjuda en utbildning av god kvalitet, bör man intensifiera försöken att rekrytera yngre,
välmeriterade lärare.
Ämnet behöver en tydlig ledning. Institutionsledningen bör omedelbart ta ett större ansvar för att
driva de förändringar som behöver genomföras inom grundutbildningen.
Det är också viktigt att starta en konstruktiv diskussion kring valet av profilering. Det existerande
samarbetet med Räddningsverket skulle till exempel kunna vara en god bas för en profilering mot
risk- och säkerhetsanalys.
För att kunna utnyttja matematikekonomiprogrammets potential fullt ut är det viktigt att tempot
och nivån i studierna genomgående hålls på samma höga nivå som inom programmets A-kurs.
Högskolorna i Gävle och Skövde samt Stockholms universitet har program som skulle kunna
tjäna som inspirationskällor av programmet över A-nivån.
För att förstärka miljön och ge undervisningen i ämnet en större stabilitet krävs en tydlig stark
koppling till något av de större universiteten.
Det är dessutom ytterst viktigt att de studerande som tycks delta i forskarutbildningen utan att
vara antagna som doktorander erbjuds en mer rättssäker studiesituation.

Grundutbildningen
En allmän inriktning
Karlstads universitet har expanderat kraftigt under det senast decenniet, med ett mer än fördubblat studentantal och en väsentligt utökad forskning och forskarutbildning.
Institutionen för ekonomi erbjuder nationalekonomikurser upp till och med magisternivå,
dels inom ramen för fyra program (Ekonomi, Matematikekonomi, Internationell ekonomi och
Pol mag), dels som fristående kurs.
Kursutbudet har ingen särskild profil, men förutom de allra vanligaste kurserna erbjuds en kurs
med inslag av cost-benefitanalys på A-nivå och en C/D-kurs som handlar om riskhantering och
samhällsekonomisk effektivitet. Inom dessa båda områden har delar av lärarkollegiet också ett
forskningsintresse. Lärarkollegiet har ambitionen att upprätta en forskarutbildning.

Doktorander, men ingen forskarutbildning
Två av institutionens adjunkter är antagna till forskarutbildningen i Göteborg. På institutionen i
Karlstad finns även två studenter som inte är antagna vid någon forskarutbildning, men som även
erbjuds viss handledning och viss forskarstudier.
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Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Nationalekonomiämnet ingår i Institutionen för ekonomi, som är en flerämnesinstitution. Här
återfinns även företagsekonomi, rättsvetenskap, arbetsvetenskap och Centrum för tjänsteforskning.
Institutionen leds av prefekt och institutionsnämnd. Den senare har elva ledamöter, varav tre är
studenter. Det operativa ansvaret för verksamheten inom nationalekonomiämnet vilar på en
studierektor. Inom ämnet råder en kollektiv beslutsordning där man lägger stor vikt vid enighet
om beslut. Alla tio lärarna ingår i det beslutande ämneskollegium där bland annat kursutbud och
resursfördelning bestäms. Den här beslutsordningen har lett till att kollegiet har svårt att överhuvudtaget komma fram till beslut, särskilt eftersom det (enligt självvärderingen) finns personmotsättningar mellan några av lärarna.

Ekonomi
Nationalekonomiämnet har haft en liten ökning av utbildningsuppdraget under de senaste fem
åren, medan institutionens uppdrag som helhet har ökat med omkring 50 procent. Dessutom har
tilldelningen per student minskat och lönekostnaderna ökat med drygt 29 procent. För att klara
av att upprätthålla undervisningen har en viss volymtillväxt varit nödvändig, samtidigt som det
har varit nödvändigt att skära ner på kostnaderna. Nedskärningarna har främst gått ut över kursutbudet och den planerade kontakttiden per student. Under de senaste åren har varje budget
präglats av nedskärningar, skriver lärarkollegiet.
Resursfördelningssystemet kräver 25–30 studenter i varje kurs för att den ska bli lönsam. Eftersom nationalekonomi är ett relativt litet ämne i Karstad har man svårt att rekrytera så många
studenter.

Lärare
Inom nationalekonomiämnet finns fem lektorer, varav en är biträdande professor och docentkompetent. Dessutom finns en docent i regional science som undervisar på timbasis. Professorn är
anställd på 75 procent och en av lektorerna arbetar halvtid. Ytterligare en av lektorerna var vid
utvärderingens genomförande långtidssjukskriven. Här finns också sex adjunkter av vilka tre är
anställda på halvtid. En av dessa är kvinna medan resten av lärarkollegiet består av män.
Karlstads universitet har ett avtal som ger lärare rätt att forska i tjänsten upp till 20 procent. Två
av lektorerna forskar på halvtid. En av dem är externfinansierad.
Den samhällsvetenskapliga fakultetens regler säger att ett ämne måste ha minst två docenter för
att ha rätt att ge forskarutbildning. Det kravet har inte nationalekonomiämnet kunnat infria, trots
att man gjort flera försök. Eftersom det visat sig vara svårt att få tag i en professor eller docent gör
kollegiet nu vissa ansträngningar att värva kompetenta lektorer. Lärarkollegiet menar, att eftersom
ämnet deltar i forskarutbildningsnätverket i södra Sverige är kraven på kompetens för
forskarutbildning väl tillgodosedda ändå och man anser att fakulteten därför borde lätta på sina
krav och tillåta att en forskarutbildning inrättas även i Karlstad.
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Studenter
Varje år läser drygt 300 studenter A- kursen i nationalekonomi. På B-, C- och D-nivåerna uppgår
gruppstorlekarna till 15–30 studerande. Knappt hälften av studenterna är kvinnor.
Studenternas förkunskaper beskrivs som mycket varierande. Enligt självvärderingen har många
studenter stora brister i sina matematikkunskaper. Ett diagnostiskt test av A-kursstudenternas
matematikkunskaper i början av våren 2001 gav nedslående resultat. Man ser också svagheter i
studenternas förmåga att skriva svenska och läsa engelsk facklitteratur.
De läroböcker som används på den allmänna A-nivån är dock inte särskilt matematiskt upplagda
och därför, menar lärarna, klarar studenterna i allmänhet av dessa kurser ändå. De försök med
stödundervisning i matematik som gjorts på A-nivån har lärarna inte märkt några resultat av.
Det Internationella ekonomprogrammet och Matematikekonomiprogrammet har separata Akurser. Bland Matematikekonomiprogrammets studenter är matematikkunskaperna bättre än hos
genomsnittet, därför kan A-kursen för de här studenterna börja på en mer avancerad nivå. På
B-nivån sätter institutionen av särskilda resurser för stödundervisning i matematik.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Olika undervisningsformer och reformförsök
A-kursen i nationalekonomi ges både på hösten och på våren, eftersom antagningen till de olika
program där ämnet ingår ligger olika i tid. I de stora grupperna på den här nivån anser lärarna att
en uppdelning på två till fyra föreläsningsgrupper skulle kunna ge positiva pedagogiska effekter.
Detta bedöms dock vara alltför kostsamt. I övningsgrupperna ingår vanligtvis ett 30-tal studerande.
För att locka studenter till B-, C- och D-nivåerna krävs ett varierat utbud, resonerar kollegiet. Här
är forskningsinslaget dessutom märkbart. Några studenter ifrågasatte dock varför så stor vikt läggs
vid forskarförberedelser på C- och D-nivåerna, när det är så få studenter som i realiteten går
vidare till forskarstudier.
Under årens lopp har man provat på flera olika sätt att undervisa i ämnet. Med minskade resurser,
och med kurslitteratur som lärarna bedömer vara av pedagogiskt hög kvalitet, har man t.ex. allt
mer börjat ifrågasätta föreläsningar och lärarledda övningar som undervisningsmetoder. Istället
har man ökat andelen egna arbeten med handledning. Det har också förekommit försök med
kurser där studenterna fått delta i utformningen av kursens innehåll under kursens gång. Dessa
försök har emellertid inte slagit väl ut, eftersom studenterna inte haft tillräcklig kunskap om
ämnet. Tidigare har studenterna föreslagit att fler gästföreläsningar och fler övningstillfällen skulle
införas på grundutbildningen och så gjordes också under en period. På grund av resursbrist har
dock gästföreläsningarna fått ställas in i de senare kurserna.
Lärargruppen har ett seminarium varje månad. Under läsåret 2000/01 ägnades fyra seminarier åt
undervisningens kvalitet och resultatet blev att en arbetsgrupp tillsattes för att ge förslag på en
omfattande reformering av A-kursen. Det förslag som senare presenterades röstades emellertid ner
och då lades även arbetsgruppen ner. Enligt ämnets ledning pågår dock försöken att reformera Akursen fortfarande.
Grundkursen avslutar studenterna i allmänhet med en tvåpoängsuppsats inom området tillämpad
ekonomisk teori.
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Handledning, uppsatser och examination
På både C- och D-nivå utgörs andra halvan av terminen av en obligatorisk tiopoängsuppsats.
C-uppsatserna kan skrivas två och två, medan D-uppsatserna ska vara individuella arbeten. Alla
handledare är disputerade.
Uppsatsarbetet inleds under terminens första halva med en metodkurs, med tonvikten lagd på
kritisk diskussion av ett antal tidigare uppsatser. Metodkursen avslutas med att handledarna
presenterar förslag på uppsatsämnen. Handledare och student har sedan ett eller två möten i
början av skrivperioden, då det fortsatta arbetet diskuteras och läggs fast. De studenter som
bedömargruppen träffade under platsbesöket efterlyste mer av uppföljning och press från lärarnas
sida.
Bland de examinationsformer som används är skriftliga tentamina vanligast. Dessutom förekommer viss muntlig examination och uppsatsskrivande. I några av kurserna har examination i seminarieform införts. Under sådana seminarier får studenterna redovisa och försvara en PM som
handlar om något aktuellt ekonomiskt problem.
Endast 5–10 procent av de studenter som påbörjar C-uppsatsen blir klara inom stipulerade tidsramar. Omkring 30 procent av dem blir överhuvudtaget aldrig färdiga. Relativt få D-uppsatser
skrivs, men lärarnas bedömning är att genomströmningstalen för dessa är desamma som för
C-uppsatserna. För att försöka öka genomströmningen planerar en lärare att införa seminarier
under uppsatsskrivningsprocessen. Här är det meningen att studenterna ska kunna diskutera
gemensamma problem.

Distansutbildning
Under det senaste året har 40 studenter examinerats på distanskurser. De här studenterna besöker
universitetet endast vid kursintroduktionen, medan övriga kontakter sker via dator. För att hålla
studenterna aktiva genomförs grupparbeten under kursernas gång, och eftersom studenterna
kommer från hela landet är även dessa datorbaserade. Grupparbetena och hemtentorna utgör
grunden för examinationen.

Nationell och internationell samverkan
Högskolan i Karlstad skapades en gång som filial till Göteborgs universitet och två av nationalekonomilärarna har varit med ända från den första uppbyggnadsperioden. De personliga kontakterna med institutionen i Göteborg finns fortfarande kvar och vid tillfällig brist på lärare har
kollegiet i första hand vänt sig dit. Sedan högskolan fick universitetsstatus har samverkan med
universiteten i Örebro och Växjö blivit allt viktigare, inom framför allt forskarutbildning och
handledning.
I det Internationella ekonomprogrammet ingår en obligatorisk termin vid ett tyskspråkigt universitet. Kollegiet har på så sätt utvecklat en del kontakter med tyska lärosäten. Nationalekonomikursen och språkkurserna är delvis integrerade. Det finns t.ex. moment i nationalekonomin som
presenteras på tyska.
Några studenter menade att det var svårt att komma med i universitetets utbytesprogram, men att
det var relativt enkelt att få studera utomlands om de ordnade det själva. Institutionen tar inget
ansvar för studenternas utbytesstudier, det arbetet sköts på central nivå inom universitetet. Ett
tjugotal studenter läser kurser utomlands under minst en termin. Lärarna uppmuntrar också
studenterna att göra s.k. MFS-uppdrag (Minor Field Studies).
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Varje höst genomförs fyra fempoängskurser på engelska. Om dessa räknas ihop med de kurser på
engelska som ges i ämnet företagsekonomi kan institutionen erbjuda ett helt läsår på engelska.
Lärare och forskare från Tyskland, Kina och Indonesien har gästat ämnet under de två senaste
åren.

Doktorandernas studiesituation
Institutionen saknar examensrätt i Nationalekonomi då universitetets eget krav på att två docenter
ska finnas i ämnen med forskarutbildning inte är uppfyllt. Vid institutionen finns ändå två
doktorander som är antagna vid forskarutbildningen vid Handelshögskolan i Göteborg. Dessa är
anställda som adjunkter i Karlstad och ägnar en stor del av sin tid åt undervisning i grundutbildningen. Deras forskning är finansierad dels genom externa medel från Räddningsverket, dels
genom medel från Göteborgs universitet. Dessutom finns vid institutionen två personer som går
kurser i forskarutbildningen men som inte är antagna någonstans. En av dessa finansieras genom
Räddningsverket och en har ingen finansiering alls utan deltar i forskarutbildningskurser på egen
bekostnad.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete.
Ansvaret för kursutvärderingarna vilar på studenterna. Svarsfrekvensen är i allmänhet ganska låg –
omkring 40 procent. Utvärderingarna ligger till grund för de kvalitetsrådsmöten som genomförs
två gånger per termin. Vid dessa deltar de studenter som utfört utvärderingen, de inblandade
lärarna och administrativ personal.
På lång sikt spelar kvalitetsråden och kursvärderingarna en viktig roll. Lärarna skriver i självvärderingen att de är mycket lyhörda för vad studenterna tycker så länge kvaliteten inte hotas, exempelvis genom att studenterna vill ha svenskspråkig litteratur. Lärarna anser också att de har svårt
att kunna föreslå förändringar, eftersom studenter saknar eller har liten erfarenhet av hur det
inlärda stoffet i en kurs kan användas i det praktiska yrkeslivet.

Resultat
1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

153

163

161

173

HÅS 21–40 p

42

25

31

30

HÅS 41–60 p

10

17

12

13

HÅS 61–80 p

7

7

7

8

HÅP 1–20 p

156

127

135

121

HÅP 21–40 p

29

21

24

14

HÅP 41–60 p

7

12

10

10

HÅP 61–80 p

5

4

4

5

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

24

48

18

29

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

24

19

14

16

Prestationsgrad inom grundutbildningen
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De uppföljningar som gjorts under årens lopp visar inte på något särskilt arbetsmarknadsområde
där nationalekonomer från Karlstad hamnar efter examen. Tvärtom återfinns de på en stor mängd
olika arbetsplatser. Intrycket är att omkring hälften av alla studenter söker sig till Stockholmsområdet. Detta är dock inte bekräftat i någon undersökning.
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Linköpings universitet

Inriktning/profil: Rätts- och försäkringsekonomi,
transportekonomi
Antal lärare år 20011: 11 (9 tjänstgör 50 % eller mer)
Professorer: 2
Docenter: Övriga disputerade lärare: 5 (4 tjänstgör 50 % eller
mer)

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 181
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 50
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 26
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 11
Aktiva doktorander år 2000: 12
Antagna doktorander ht 2001: 0 (2000: 6)
Disputationer 93/04– 99/00: 1

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Utbildningen i nationalekonomi vid Linköpings universitet ges på den ekonomiska institutionen
där även företagsekonomi, affärsrätt, statsvetenskap och tre ämnen från den tekniska fakulteten
ingår. Inom utbildningen på A-nivå verkar lärarnas pedagogiska kunnande vara högt prioriterat
och de studenter som vi träffade under platsbesöket var mycket nöjda. Miljön på institutionen ger
ett öppet intryck.
Eftersom ämnet är relativt litet och inriktningen på forskningen är mycket specialiserad har kursutbudet på högre nivåer i grundutbildningen blivit mycket smalt. Det saknas kurser i makroekonomi på både C- och D-nivå, vilket strider mot kraven på acceptabel kvalitet i magisterexamen i
ämnet. Institutionen har valt att lägga tonvikten i grundutbildningen på deskriptiva tillämpningar
av ekonomisk teori. Detta gör att studenternas teorikunskaper inte når upp till samma nivåer som
på andra lärosäten och att deras behörighet till forskarutbildning vid andra svenska institutioner
kan ifrågasättas.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen i nationalekonomi är i Linköping relativt nystartad. Profileringen mot
transport- och rättsekonomi är tydlig.
Eftersom utbildningen är starkt profilerad är antalet potentiella doktorander i Sverige litet.
Institutionen har emellertid inte rekryterat några doktorander utomlands till ämnet och man ger
samtliga forskarkurser på svenska.
Forskarutbildningen är liten och inom ämnet finns få handledare. Dessa är också verksamma
inom inriktningar som ligger relativt långt från varandra. Forskarutbildningen är därigenom
mycket sårbar i handledningsdelen.
Institutionen saknar förutom kompetens i makroekonomi även kompetens inom avancerade
kvantitativa metoder och har därmed svårt att ge doktoranderna tillräckligt metodologiskt stöd.

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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Bedömargruppens rekommendationer
Ett magisterprogram med djup ska göra studenterna konkurrenskraftiga vid ansökan till forskarutbildning även – och inte minst – vid andra nationalekonomiinstitutioner i landet. För att uppnå detta måste magisterprogrammet innehålla dels en kurs i grundläggande ekonometri (basic econometrics), dels avancerade mikro- och makrokurser. Eftersom detta inte är fallet vid Linköpings
universitet ifrågasätter vi institutionens rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup.
Vi vill starkt rekommendera att institutionen knyter närmare band med någon större nationalekonomiinstitution för att därigenom bredda och säkra kvaliteten i forskarutbildningen.
För att kunna samla ett tillräckligt antal doktorander inom sin relativt smala forskningsnisch bör
man i Linköping överväga att satsa aktivt även på internationell rekrytering.

Grundutbildningen
Inriktning mot mikroekonomisk teori
I Linköping handlar forskningen inom nationalekonomi främst om transport-, miljö-, rätts-,
konsument- och försäkringsekonomi – alltså mikroekonomisk teori. Det är inom dessa områden
som studenter på högre nivåer i första hand fördjupar sig. På A- och B-nivå har ämnet en mer
generell inriktning.
Vid universitetet finns tre program där nationalekonomi kan vara huvudämne. Dessa är Ekonomutbildningen, Internationella ekonomutbildningen och Politices magisterutbildningen.
Nationalekonomi kan också läsas som fristående kurs och inom ramen för ett antal andra program där det inte är huvudämne.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Den ekonomiska institutionen delas mellan den filosofiska och den tekniska fakulteten. Vid
institutionen finns nationalekonomi, företagsekonomi, affärsrätt och statsvetenskap samt fyra
tekniska ämnen. Nationalekonomi är institutionens tredje största ämne, räknat i helårsstudenter.
Institutionen leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Här har studenterna tre representanter. Vid institutionen finns också en ledningsgrupp och varje program har ett programråd där
lärare, studenter och administrativ personal ingår. I vissa programråd finns också en extern
ledamot.
Institutionsnämnden för forskarutbildning fattar beslut om gemensamma kurser och om institutionens mål för forskarutbildningen. Nämnden, som består av representanter från alla ämnen
inom institutionen, hörs också i frågor som berör inrättandet av nya forskningsområden och
antagning av nya doktorander.
Den här beslutstrukturen beskrivs som i huvudsak tillfredsställande. Ämnesföreträdarna ser det
dock som ett problem att institutionsnämnden är tvärvetenskaplig. Eftersom ämnenas karaktär är
olika kommer ambitionsnivån när det gäller obligatoriska, tvärvetenskapliga inslag inom forskarutbildningen att variera. I självvärderingen anser man att beslut som rör innehållet i forskarutbildningen i nationalekonomi bör förbehållas detta ämne.
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Ekonomi
Enligt självvärderingen har de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva grundutbildning
försämrats under senare år. Skälet är främst att lönekostnaderna har ökat mer än anslagen. Därför
har man nu minskat ner på undervisningstiden med omkring tio procent. Särskilt kostsam är
uppsatshandledningen och därför försöker lärarna se till att uppsatser i så stor utsträckning som
möjligt skrivs parvis. Man för också över pengar till uppsatshandledningen från framförallt
A-nivån, där undervisningen kan ske i större grupper.

Lärare
Inom ämnesområdet finns två professorer, sex lektorer och tre adjunkter. Två av adjunkterna är
kvinnor. En lektor och en adjunkt är anställd på mindre än halvtid. Åtta av nio män och ingen
kvinna är disputerad.
Forskningsresurserna för lektorer och adjunkter är begränsade och tämligen ojämnt fördelade.
Två lektorer har exempelvis 35–40 procent externfinansierad forskning i sina tjänster, medan två
andra inte har något forskningsutrymme alls. En av adjunkterna har 20 procents forskning,
medan de andra två nästan bara undervisar. Inom ämnet strävar man efter att ge adjunkterna
möjlighet till doktorandstudier och att ge lektorerna utrymme att söka externa medel så att de ska
kunna ägna sig åt egen forskning.
Utrymmet för kompetensutveckling utgör omkring tio procent av tjänsten. Här ingår seminarier
med inbjudna forskare, forskningskonferenser och workshops, liksom kurser i pedagogik och
språk.

Studenter
Enligt en undersökning som studenternas ekonomförening ”Elin” refererar till i självvärderingen,
anser ungefär 30 procent av Ekonomprogrammets förstaårsstudenter att de påbörjat sina studier
med alltför dåliga förkunskaper i matematik. Lika många upplever att de hade bristande förkunskaper i ekonomi.
Även lärarna ser att förkunskaperna varierar mellan olika studenter. Detta påverkar uppläggningen av undervisningen på så sätt att nivån på matematiken på A-nivån blir relativt låg. På
B-nivå ökar svårighetsgraden och här ges en kurs i matematiska metoder i nationalekonomi.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Lite matematik och många tillämpningar
Inom grundutbildningen finns inga kurser i makroekonomi över B-kursen och nivån på matematikundervisningen i A-kursen är jämförelsevis låg. Undervisningen är mindre matematiskt
inriktad här än på många andra institutioner. Det beror på att undervisningen är mer fokuserad
på ämnets tillämpningar, menar lärarna på grundutbildningen. ”Vi koncentrerar oss mer på förståelse än på det matematiska språket.” Ett viktigare problem än nivån på matematikkunskaperna
är, menar man, den analytiska förmågan – som kan förväxlas med matematikkunskaper.
Därför använder sig lärarna av problemlösningsuppgifter. Inom nationalekonomin följer man
principen att en effektiv läroprocess kan nås genom ”ständigt återkommande tillämpningar av
ekonomiska teorier, med feedback på egna lösningar från kurskamrater och lärare”. Ungefär två
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gånger i veckan ordnas tillfällen för sådana diskussioner inom varje kurs. Även projektarbeten där
studenterna löser problem i grupp är vanliga. Institutionens ämnesövergripande profil gör att det
också är möjligt att varva och integrera kurser i olika ämnen inom de olika ekonomprogrammen.
Under senare tid har dock resursbristen gjort att undervisningen dragits ned något. De studenter
som bedömargruppen träffade ansåg att lärarna i nationalekonomi har en genomtänkt pedagogik i
jämförelse med andra ämnen.
Studenternas forskningsintresse stimuleras främst genom att institutionens professorer föreläser
om sina respektive forskningsområden – främst på högre nivåer, men även inom A-kursen.
Dessutom bygger programmens magisterkurser på ämnenas forskningsprogram och ges av aktiva
forskare. Studenterna ansåg emellertid att inslagen av direkt forskningsanknytning är alltför få.

Handledning, uppsatser och examination
En ganska liten andel av C-studenterna hinner skriva sina uppsatser inom tio veckor, omkring
hälften av dem är klara innan följande termin börjar. D-uppsatserna blir bara sällan färdiga inom
stipulerad tid. Det beror enligt studenterna själva på man behöver mer än tio veckor på sig för att
kunna lägga fram en riktig bra uppsats, och på att många av dem får arbete innan de blivit klara
med magisteruppsatsen.
För att öka genomströmningen ges studenterna numera en introduktion till uppsatsarbetet en tid
innan själva uppsatskursen börjar. Då delas vissa uppsatsförslag ut och man uppmanas att börja
fundera över ämnesval. Lärarna ber dem också ta kontakt med en uppsatshandledare före uppsatskursens start, för att diskutera ämnesval. Mot slutet av uppsatsperioden presenteras studenternas arbete på ett förseminarium.
För magisterexamen krävs både en kandidat- och en magisteruppsats som båda ska försvaras
under uppsatsseminarier. Alla studenter måste också opponera på en uppsats. Studenterna kan
välja mellan att skriva uppsatserna individuellt eller i par.
Examinationen inom grundutbildningen består huvudsakligen av skriftliga tentamina. Under
platsbesöket efterlyste framför allt D-studenterna fler alternativa examinationsformer.

Nationell och internationell samverkan
Att utbildningen har en internationell prägel är, enligt en studentenkät, den viktigaste anledningen till att studenter väljer att läsa ekonomi i Linköping. Det är vanligt att studenter härifrån
studerar utomlands, särskilt inom det Internationella ekonomprogrammet där en utlandstermin
är obligatorisk. Institutionen har ett nätverk för utbyte med både europeiska och andra universitet. Drygt 100 studenter från ekonomprogrammen och fristående nationalekonomikurser läser
utomlands varje år, samtidigt som ett tiotal kommer från utlandet till Linköping.
Här finns även en nystartad lärarutbytesverksamhet och ett program för att informera utländska
studenter om ekonomistudier i Linköping.
Det är också ganska vanligt att studenter gör examensarbeten i Afrika, Asien eller Latinamerika
inom ramen för det Minor Field Studies-program som finansieras av SIDA. Dessutom finns en
kurs kallad 3-V(ärldsdelar) som syftar till att öka intresset för dessa regioner. Omkring 15 ekonomistuderande per år läser den kursen tillsammans med studerande från andra ämnen inom den
filosofiska fakulteten.
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Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
I Linköping ansåg studenterna att det bästa sättet att påverka sin kurs var genom direktkontakt
med ansvarig lärare. De tyckte inte att de mer formella kursutvärderingarna fungerar särskilt väl,
bland annat eftersom svarsfrekvensen är så låg. Kursutvärderingarna är datorbaserade, men de
A- och B-studenter som bedömargruppen träffade kände inte ens till att de finns på intranätet.
På C- och D-nivån används, enligt studenterna, fortfarande traditionella utvärderingar i pappersform som delas ut efter respektive kurs.
Resultaten från utvärderingarna sammanställs och diskuteras i en grupp med lärare och studenter.
Det är studenterna som för protokoll vid dessa möten. Studentrepresentanterna är också s.k.
kursvärdar och ansvarar för att samla upp muntliga kommentarer från andra studenter. Under
platsbesöket menade studenterna att en stor del av ansvaret för kursutvärderingarna vilar på dem
och detta ser man inte som en särskilt bra lösning.
Institutionen arbetar med en meritdatabas där lärarnas pedagogiska erfarenheter och forskning
listas. Man har också ett s.k. Balanced Scorecard-projekt (utvärderingsinstrument inriktat på
gradvis förbättring) som inspirerats av näringslivet.
Vid rekrytering gest underrepresenterat kön företräde om de sökande har likvärdiga meriter.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

177

161

176

181

HÅS 21–40 p

55

51

54

50

HÅS 41–60 p

29

28

23

26

HÅS 61–80 p

8

14

14

11

HÅP 1–20 p

140

140

147

130

HÅP 21–40 p

45

42

43

41

HÅP 41–60 p

23

22

23

19

HÅP 61–80 p

7

8

12

10

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

26

32

26

23

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

12

12

19

17

En mindre enkät som riktades till tidigare magisterstuderande visade att omkring 50 procent av
dem arbetade inom offentlig sektor efter examen och då främst på nationell nivå. Ungefär 40
procent fick jobb inom privat sektor främst i den finansiella sektorn och övriga stannade kvar
inom universitetsvärlden.

Forskarutbildningen
I Linköping har man haft forskarutbildning i nationalekonomi sedan år 1995. Verksamheten
inom Linköpings universitet handlar i stor utsträckning om tvärvetenskap, men detta är inte ett
dominerande inslag i forskarutbildningen i nationalekonomi. Här hör de flesta avhandlingar
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hemma inom området mikroekonomisk teori, med speciell inriktning mot transport- och rättsekonomi.
Nationalekonomiämnet vid Linköpings universitet ingår i forskarutbildningsnätverket i södra
Sverige

Förutsättningar för undervisning och lärande
Ekonomi
Forskarutbildningen finansieras till 20 procent med hjälp av interna fakultetsanslag och i övrigt
via externa medel. De externa medlen kommer främst från forskningsfonder, stiftelser och
myndigheter. Detta innebär, enligt institutionen, att finansieringen blir problematisk och att
inriktningen på forskningen i stor utsträckning kommer att påverkas av externa bidragsgivare.

Doktorander
Ämnesområdet har elva aktiva doktorander, varav tre är anställda på Väg- och transportforskningsinstitutet. De flesta studenter som hittills antagits till forskarutbildningen har kommit från
andra lärosäten i landet. Enligt institutionens D-studenter verkar rekryteringen till forskarutbildningen ske mycket informellt. Enskilda lärare tar kontakt med de studenter som de bedömer vara
lämpliga för forskarstudier.
Institutionen ser inget behov av doktorander som läst grundutbildningen utomlands. Utbildning
och handledning erbjuds i huvudsak på svenska.
Doktoranderna deltar i grundutbildningen genom att undervisa på kurser som så långt som
möjligt anknyter till vars och ens forskningsområde.

Lärare och handledare
Ämnets lärarkapacitet inom forskarutbildningen utgörs av de två professorerna och fem lektorer.
Handledningskompetensen finns främst inom transportekonomi, försäkringsekonomi, rättsekonomi och institutionell ekonomi. Ingen doktorand har extern handledare.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
En fjärdedel av forskarutbildningen utgörs av obligatoriska kurser, en fjärdedel är fördjupningskurser som syftar till ämnesspecialisering och resten är avhandlingsarbete. Kurser och avhandlingsarbete löper parallellt. Fördjupningskurserna inriktas bland annat mot transportekonomi,
rättsekonomi, försäkringsekonomi och institutionell ekonomi.
Institutionen saknar kurser och handledningskompetens i ekonometri på forskarutbildningsnivå.
Då grundutbildningen också kan anses vara relativt svag inom matematikområdet har flera av
doktoranderna relativt ytliga metodologiska kunskaper. Flera av de doktorander som bedömargruppen träffade menade att deras egna kunskaper i matematik är jämförelsevis grunda. Här
jämför de sig med andra doktorander som de kommer i kontakt med inom forskarutbildningsnätverket.
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Enligt institutionen i Linköping innebär tillgången till forskarutbildningsnätverket flexibilitet,
men gör det samtidigt svårt för en doktorand att planera sina studier på längre sikt, eftersom
framförhållningen inom nätverket ofta inte är mer än ett halvt år.
Doktorander från Linköping har vid några tillfällen åkt till Stockholms universitet för att gå
kurser där.
De flesta doktorander förväntas tillbringa åtminstone tre månader vid ett utländskt lärosäte.
Enligt doktoranderna har man också har stora möjligheter att delta i internationella konferenser,
även om man inte har något paper att presentera. Några doktorander hade varit på tre internationella konferenser bara under det senaste året. Förutom deltagande i konferenser och olika
EU-finansierade forskningsprojekt redovisar institutionen inte någon internationell samverkan i
forskarutbildningen.

Avhandlingsarbete
Eftersom nästan alla doktorander är externfinansierade startar deras forskning tidigt under
forskarutbildningen, ofta bara ett år efter antagning. Externa finansiärer är ofta tveksamma till att
finansiera de första doktorandårens kursstudier och därför läggs teorikurserna parallellt med
avhandlingsarbetet. Detta inverkar negativt på genomströmningen. För att doktoranderna ska få
utrymme för skrivande ser handledarna till att de får sammanhängande perioder utan kursläsning
eller undervisning. Doktoranderna efterlyste dock ännu fler sådana ”lediga” block. Även en mer
aktiv handledning beskrivs som ett sätt att öka genomströmningen. Doktoranderna ansåg dock
att handledningen som helhet fungerar bra.
Valet av ämne för avhandlingarna styrs ofta av vilka resurser som man kan förvänta sig att få från
externa finansiärer. Professorerna väljer avhandlingsämnen som de bedömer att de ska kunna
finna extern finansiering till.
Doktoranderna rekommenderas att lägga fram en licentiatavhandling före doktorsavhandlingen.
Fortfarande är monografier vanligast som avhandlingsform, även om institutionen bedömer att
sammanläggningsavhandlingar förmodligen blir vanligare i framtiden.
Institutionen har flera seminarieserier, bland annat en nationalekonomisk serie, en workshopverksamhet i transportekonomi och en planerad motsvarighet till denna inom rätts- och försäkringsekonomi. Dessutom finns ett tvärvetenskapligt så kallat integrationsseminarium där ämnena
statsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi och affärsrätt ingår.

Svårt att säga något om forskarutbildningens resultat
Självvärderingen innehåller få detaljer om forskarutbildningens resultat. Två doktorander har
disputerat vid institutionen under perioden 1995–2001.
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Luleå tekniska universitet

Inriktning/profil: Naturresursekonomi, miljöekonomi,
energiekonomi
Antal lärare år 20011: 9 (varav 8 tjänstgjorde 50 %
eller mer)
Professorer: 1 (tjänstgjorde på 35 %)
Docenter: 1
Övriga disputerade lärare: 2

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 102,60
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 26
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 10,6
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 5,2
Aktiva doktorander år 2000: 7
Antagna doktorander ht 2003: 3
Antal disputationer 1996/97–99/00: 32

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Det är imponerande hur man i Luleå under de senaste tio åren har lyckats höja kompetensnivån
hos den befintliga lärar- och forskarstaben. Här ger man ett professionellt och målmedvetet
intryck. Det är dock oroande att man i praktiken inte längre har någon senior person i staben, då
den tidigare adjungerade professorn går i pension. Avdelningen planerar heller inte att anställa en
ny professor inom den närmaste tiden.
Den goda start på studierna som studenterna erbjuds i och med A-kursens anpassade uppläggning
och metodik bör både studenter och avdelning ha nytta av ända upp till D-nivån. Den pedagogik
som tillämpas i Luleå tvingar studenten att genom ett intensivt eget arbete förstå, och därmed
byggs en grund för fortsatta studier i ämnet.
Med stora inslag av gruppundervisning och bara få större föreläsningar har man dock valt en
resurskrävande pedagogik och den hotas nu i och med det stora budgetunderskott som grundutbildningen lever med sedan ett par år tillbaka. Detta underskott uppstod då man inom universitetet införde ett nytt sätt att beräkna universitetsgemensamma kostnader.

Forskarutbildningen
På avdelningen för nationalekonomi värnar man om sin policyorienterade forskning som är
inriktad mot naturresurs-, miljö- och energifrågor. Även för studenter på D-nivå är det obligatoriskt att välja ett ämne inom avdelningens forskningsnisch.
Avgränsningen är ett realistiskt val. På en enhet av Luleås storlek är det knappast möjligt att
upprätthålla en forskarutbildning som är både bred och av hög kvalitet. Istället läser doktoranderna från Luleå de flesta av de obligatoriska forskarkurserna i Umeå. Detta samarbete bör
betraktas som ett gott exempel på en strategi för mindre lärosäten att hantera sin forskarutbildning på.
Sättet att organisera kurserna inom ramen för detta samarbete, och överhuvudtaget inom
forskarutbildningen i Luleå, kan emellertid diskuteras. I och med att bara ett fåtal doktorander
1
2

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
För antalet disputationer per år under tidsperioden – se bilaga.
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antas till avdelningen varje år krävs en viss flexibilitet eftersom det är omöjligt att erbjuda ett
stående kursutbud för 1–3 personer. Samtidigt är det inte heller bra om tillfälligheter eller andra
lärosätens kursutbud tillåts styra när under forskarutbildningen som olika kurser kommer att
läsas, eller vilka kurser som överhuvudtaget står till buds.
Handledarkompetensen är smal och balanserar på gränsen till att vara otillräcklig. Dessutom förlorar avdelningen nu sin ende professor och mest erfarne forskare. På så sätt ökar svårigheterna att
i längden upprätthålla förankring och överblick över ämnet och forskningsområdet.
I det läget är det en klar styrka att det finns ett system för kvalitetssäkring av handledning och
avhandlingsarbete. Avdelningens internationella vetenskapliga råd uppfattar vi som ett framgångsrikt initiativ och som en klar tillgång för forskarutbildningen.

Bedömargruppens rekommendationer
Den studentaktiva pedagogik som tillämpas i undervisningen på A-nivå är föredömlig och bör
värnas.
Vid avdelningen för nationalekonomi behövs en professor med god förankring och gedigen
erfarenhet inom undervisning, men framför allt inom forskningen i ämnet. Vi ifrågasätter
institutionens planer på att utlysa en professur först om några år. Rekryteringen av en professor/
senior forskare bör inledas utan dröjsmål. För detta bör medel avsättas internt inom fakulteten.
Avdelningen behöver stabila ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva en forsknings- och
undervisningsverksamhet av hög kvalitet.
Samarbetet med Umeå universitet behöver utvecklas. En långsiktigt hög kvalitet i denna typ av
specialiserad forskning och forskarutbildning inom ett relativt smalt område kräver en kontinuerlig och stark anknytning till teori- och metodutvecklingen inom ämnet. En förstärkt anknytning till den med teori- och metodkompetens välutrustade institutionen i Umeå framstår därför
som mycket angelägen.

Grundutbildningen
Naturresurser, miljö och energi – och Nationalekonomiprogrammet
Undervisningen i ekonomi startade i slutet på 1970-talet vid Luleå tekniska universitet (f.d. Luleå
tekniska högskola). Till att börja med fungerade ekonomiämnena som stödämnen till de tekniska
utbildningarna, men så småningom utvecklades en ekonomilinje där nationalekonomiämnet
ingick. Forskning i nationalekonomi inleddes år 1992, då man inrättade en adjungerad professur
och år 1993 startade universitetets Nationalekonomiprogram. Samma år började man även
erbjuda undervisning i ämnet på magisternivå.
Nationalekonomiprogrammet kan man läsa i antingen tre eller fyra år. Programmet inleds med
ett år där studenterna läser nationalekonomi parallellt med ett vetenskapligt block (här ingår
bland annat statistik och vetenskapliga tillämpningar). Sedan följer två eller tre år med studier i
nationalekonomi under halva tiden och fria kursval under den andra halvan.
Forskningen i nationalekonomi är i Luleå starkt profilerad mot naturresurs- miljö- och energifrågor. Denna profil är märkbar även på grundutbildningen, främst i studierna på C- och D-nivå.
För den student som väljer att läsa ämnet på D-nivå är det obligatoriskt att välja ett uppsatsämne
inom avdelningens forskningsprofil.
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Förutom på Nationalekonomiprogrammet, kan ämnet läsas upp till och med C-nivå på
universitetets Ekonomprogram, Internationella ekonomprogram och Statsvetarprogram.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Avdelningen för nationalekonomi är en av tio avdelningar inom institutionen för industriell
ekonomi och samhällsvetenskap (IES) vid Luleå tekniska universitet.
Institutionen leds av en prefekt. På respektive avdelning är det sedan studierektorn som har både
administrativt ansvar och det övergripande ansvaret för de olika kursernas genomförande. På
avdelningen för nationalekonomi har denne hjälp av en ämnesföreträdare som har hand om
ämnets kvalitet och inriktning, och en programansvarig med övergripande ansvar för Nationalekonomiprogrammet. Till varje kurs är dessutom en kursansvarig och en examinator knuten.
Eftersom enheten har relativt få anställda förekommer det ibland att samma person fungerar som
lärare, kursansvarig och examinator i en och samma kurs.
I både självvärderingen och under platsbesöket beskrivs institutionen som ”småskalig” och med en
i praktiken informell beslutsgång och korta informationsvägar. Både prefekten och institutionens
anställda talar dessutom om avdelningen som en relativt självständig enhet inom den större och
heterogent sammansatta institutionen.

Ekonomi
Det är dock möjligt att denna självständighet kan innebära en viss sårbarhet. Under de två senaste
åren har avdelningens ekonomiska förutsättningar försämrats väsentligt. Detta har skett trots att
antalet studenter ökat under de senaste 7–8 åren och grundutbildningsintäkterna därmed har
stigit.
Kostnaderna har dock ökat snabbare än intäkterna. Framför allt förändrades år 1999 sättet att
beräkna de universitetsgemensamma kostnaderna. Dessa kostnader mer än fördubblades för
avdelningens del och resultatet har blivit ett kraftigt budgetunderskott de senaste två åren. Dessutom har lönekostnaderna ökat i och med att flera anställda har disputerat eller avlagt licentiatexamen under årens lopp.

Lärare
Totalt har avdelningen nio lärare, varav fyra (inklusive den adjungerade professorn som är anställd på 35 procent) är disputerade, en är docent och en har licentiatexamen. Övriga har en
grundutbildning med inriktning mot nationalekonomi. Av lärarna är två kvinnor. Alla utom
professorn undervisar inom grundutbildningen.
Målsättningen är att varje lärare ska ha ett utrymme motsvarande 20 procent av årsarbetstiden för
egen kompetensutveckling, men det reella utrymmet för kompetensutveckling bestäms av avdelningens ekonomi.
Hittills har kompetensutvecklingen i första hand handlat om forskarmeritering av den befintliga
lärarstaben. Lärare utan doktorsexamen förutsätts inrikta sig mot att avlägga i första hand licentiatexamen och på att så småningom doktorera. Idag har samtliga icke disputerade lärare vid
avdelningen mellan 25–40 kurspoäng på forskarnivå.
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Inom avdelningen bedöms lärarresursen och lärarnas kompetens vara tillräcklig för de behov som
man har idag. Man klarar undervisningen i nationalekonomins kärnområden upp till och med Cnivå, möjligen med undantag av området finansiell ekonomi. Det förekommer att studenter från
Luleå väljer att läsa kurser i finansiell ekonomi och andra ämnen vid andra lärosäten.
Någon utökning av lärarstaben, som skulle göra det möjligt att bredda kursutbudet på grundutbildningsnivå, är inte aktuell. Dels finns inga medel för nyanställningar, dels beskriver både avdelningens lärare och ledning en sådan breddning som potentiellt skadlig för avdelningens verksamhet. Risken är att utbudet skulle bli alltför spretigt och att det därigenom skulle bli svårt att
upprätthålla kvaliteten i alla kurser.

Studenter
Antalet A-studenter har på tre år minskat från 269 till 201. Orsakerna till detta är främst att
antalet platser inom universitetets Ekonomprogram har dragits ner från 90 till 60, samtidigt som
färre studenter sökt sig till de fristående kurserna. Det stora flödet av studenter kommer dock till
ämnet via de olika programmen. På C- och D-nivå har antalet studerande hållit sig relativt konstant under samma period. Läsåret 2000/01 registrerades 33 C-studerande och 13 D-studerande.
Samma år var andelen kvinnliga studenter 32 procent inom grundutbildningen i ämnet och 46
procent inom Nationalekonomiprogrammet.
Från avdelningens sida upplever man att studenternas förkunskaper försvagats. Framför allt ser
man brister i matematikkunskaperna, men även i många studenters förmåga att utrycka sig
skriftligt. Det här förklarar man med att allt fler studenter söker och antas till högskolestudier och
att antalet med sämre förkunskaper och motivation därmed riskerar att öka.
Idag sker introduktionen av nya studenter på Nationalekonomiprogrammet genom en introducerande heldag innan studierna börjar och genom förberedande kurser i grundläggande matematik och samhällsekonomi under de två första veckorna av årskurs 1.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Studerandeaktiva undervisningsformer
Framför allt för att kunna hantera de heterogena studerandegrupperna och för att öka genomströmningen, har man satsat kraftigt på att utveckla undervisningen på A-nivån inom Nationalekonomiprogrammet. A-kurserna ges numera på halvfart och undervisningen bedrivs i princip
helt utan större föreläsningar. Istället har man infört studerandeaktiva undervisningsformer.
Tonvikten ligger här på självstudier, grupparbeten och övningar som kompletteras med vissa
övergripande föreläsningar och duggor som förberedelser inför en kursavslutande tentamen.
Ambitionen är att införa mer studerandeaktiva arbetsformer även på fristående kurser på A-nivå
och inom undervisningen på högre nivåer.
Den pedagogiska satsningen ser ut att ha gett utdelning. Majoriteten av de studenter som
bedömargruppen mötte under platsbesöket hade inte haft någon klar uppfattning om ämnet
nationalekonomi när de en gång inledde sina studier. Men de blev positivt överraskade av både
ämnet som sådant, av den undervisning som erbjöds och av det bemötande som man fick på
avdelningen och bestämde sig därför för att fortsätta att studera nationalekonomi.
Ett annat tecken på att de nya undervisningsformerna har varit framgångsrika är, enligt avdelningen, att examinationsfrekvensen stigit sedan de införts.
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Handledning, uppsatser och examination
C-uppsatserna inom nationalekonomiämnet kan skrivas parvis eller enskilt och inom valfritt
ämne. På D-nivå måste dock studenten välja ett ämne inom avdelningens forskningsområde.
Detta är en begränsning som införts för att avdelningen ska kunna garantera kompetent handledning. D-uppsatsen är dessutom ett enskilt arbete.
I Luleå tränas studenterna i presentationsteknik som en del av förberedelserna inför senare
uppsatsarbeten. För att motverka problem med dålig genomströmning påbörjas uppsatsarbetet
relativt tidigt under terminen och handledningen förutsätts vara kontinuerlig, exempelvis med
inbokade och regelbundet återkommande träffar mellan student och handledare. Avdelningen
uppskattar att 60–80 procent av studenterna slutför sina C- och D-uppsatser inom stipulerade tio
veckor.
Särskilt på de högre nivåerna kombineras ofta skriftlig tentamen med exempelvis hemtentamen,
kritiska referat av vetenskapliga artiklar, obligatoriska inlämningsuppgifter och individuell muntlig examination.

Nationell och internationell samverkan
Avdelningen för nationalekonomi har ingen formell samverkan med andra svenska universitet
eller högskolor i grundutbildningsfrågor. De kontakter som finns är främst informella, då man
exempelvis diskuterar kursutformning med institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet.
Inte heller håller man på med uppdragsutbildning i någon större skala. Hittills har denna som
mest utgjort cirka fem procent av det totala antalet utlagda undervisningstimmar. Den uppdragsutbildning som förekommit, t.ex. åt Försäkringskassan och några affärsbanker, har tillkommit på
initiativ av köparen. Institutionen har inte aktivt försökt sälja sina tjänster.
Den externa samverkan som äger rum sker istället i första hand med utländska universitet. Bland
de anställda är det då i första hand forskarna som omfattas, inte lärarna inom grundutbildningen.
Enligt både avdelningen och de studenter som tillfrågats har grundutbildningsstudenterna goda
möjligheter att spendera minst en månad utomlands under sin studietid. Man kan antingen åka
iväg via de universitetsgemensamma utbytesprogrammen, eller till University of Toledo och
University of Alaska Juneau som avdelningen har separata uppgörelser med. Dessutom erbjuder
avdelningen studenterna möjligheter till MFS – Minor Field Studies – dvs. att skriva sin C- eller
D-uppsats i ett utvecklingsland. Denna sortens arbeten finansieras av SIDA.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
I både självvärdering och under platsbesöket beskrivs studenternas påverkansmöjligheter som
goda. Formella möjligheter erbjuds via studentrepresentationen i institutionsstyrelse, universitetsstyrelse och fakultetsnämnd. Det finns även ett programråd och ett ”studierektorsfika” där
särskilt programstudenterna ges möjlighet att diskutera sin utbildning med ansvariga från avdelningen och institutionen.
Ett annat sätt att påverka är via kursutvärderingar. Inom grundutbildningen utvärderas samtliga
kurser. Däremot förekommer sällan någon särskild återföring av utvärderingsresultaten.
Något kvalitetsarbete i form av åtgärder för att stimulera jämställdhet, etnisk eller social mångfald
förekommer inte.
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Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

126,8

103,5

116,1

102,6

HÅS 21–40 p

19,6

20,5

21,4

26

HÅS 41–60 p

6,9

6,4

8,4

10,6

HÅS 61–80 p

6,9

6,0

7,3

5,2

HÅP 1–20 p

96,4

92,1

88,2

79

HÅP 21–40 p

16,1

17,4

15

16,9

HÅP 41–60 p

8,3

6,5

9,7

9,4

HÅP 61–80 p

5,8

5,5

5,6

3,3

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

11

8

11

5

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

6

6

10

1

I Luleå har man under de senaste åren haft en svag nedåtgående trend i antalet helårsprestationer
på nivåerna över A-nivå. Dessutom har söktrycket minskat och inför höstterminen 2001 antogs
samtliga sökande till Nationalekonomiprogrammet.
På avdelningen har man därför anledning att börjat fundera över särskilda rekryteringsinsatser och
man har till exempel provat ”direktreklam” och att göra besök hos och ge information till
gymnasieskolans avgångsklasser om sin verksamhet. Effekterna är dock svåra att mäta.
Även det relativt nya Nationalekonomiprogrammet och den distanskurs på A-nivå som provas i år
med hjälp av IT-baserade metoder kan antas stärka avdelningens rekryteringsmöjligheter.
De flesta av studenterna börjar arbeta efter avslutade studier, bara ett fåtal väljer att forska. Majoriteten lämnar också Norrbotten för att istället söka jobb i storstäderna där den största arbetsmarknaden finns. Här får man jobb främst inom den privata sektorn.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen i nationalekonomi startade år 1992 och gavs från början en klar inriktning
mot naturresurs-, miljö- och energifrågor samt mot tillämpad och policyorienterad forskning.
Den profilen har man sedan behållit och värnat under årens lopp och man har för avsikt att hålla
fast vid den även i framtiden. Detta markerades tydligt under bedömargruppens platsbesök.
Någon breddning av forskarutbildningen är inte aktuell. Avdelningen har inte tillräckligt många
lärare och forskare för breddning (med bibehållen kvalitet) och några extra medel för nyanställningar förväntar man sig inte inom en förutsägbar framtid.
Detta är en inriktning som dessutom skapar förutsättningar för ömsesidigt utbyte med verksamheterna inom den tekniska fakulteten vid universitetet.
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Förutsättningar för undervisning och lärande
Ekonomi
Till skillnad från inom grundutbildningen har forskarutbildningens ekonomi hela tiden varit och
beskrivs fortfarande som relativt god. I Luleå har man inga problem att finansiera sina doktorander. Fakulteten har bidragit med mellan två och tre doktorandtjänster per år och dessa har kompletterats med externa medel från i första hand fonder, stiftelser och forskningsråd.
Däremot påverkas nu förutsättningarna för forskarutbildningen av avdelningens ansträngda ekonomi generellt. Den ende professorn lämnar avdelningen och några omedelbara planer på att
utlysa professuren igen finns inte.

Lärare och handledare
Utan professor tunnas handledningsresursen ut och framöver kommer man inte att ha någon
senior forskare anställd på avdelningen. Avdelningens professor var den som introducerade forskningen i ämnet i vid Luleå tekniska universitet och han har även fortsättningsvis haft ett betydande inflytande över förankring och etablering av forskarutbildning och forskning inom ämnesområdet.
Avdelningens övriga lärarstab är relativt ung. Flera har doktorerat relativt nyligen och har därmed
bara hunnit bedriva egen forskning under ett begränsat antal år.

Vetenskapligt råd
Dock är det inte så att avdelningens forskarutbildning och handledning står och faller med en
professor. Avdelningens disputerade lärare har redan nu vana att undervisa på forskarutbildningen
och att fungera som biträdande handledare.
Dessutom har de ett internationellt vetenskapligt råd till sin hjälp. Avhandlingsarbeten och handledning bedöms en gång per år av en extern grupp, avdelningens vetenskapliga råd, som funnits
sedan år 1992. Rådets roll är att granska och säkerställa kvaliteten i doktorandernas arbete och
den övergripande kvaliteten i hela forskarutbildningen. Det utgörs i dag av tre professorer från
vardera Colorado School of Mines, Texas A&M University och University College i London. Forskare
härifrån används också som stödhandledare och kommentatorer på avhandlingsutkast.

Doktorander
Avdelningen för nationalekonomi hade vårterminen 2001 sju aktiva doktorander. Två av dessa
var kvinnor och när de antogs till forskarutbildningen för två år sedan var de avdelningens första
kvinnliga doktorander någonsin.
Under de senaste åren har 2–3 doktorander rekryterats per år, i princip uteslutande bland de
studenter som avslutar sina D-studier i Luleå. Man är angelägen om att erbjuda plats åt sina egna,
inhemska studenter. Det finns dessutom inga fasta medel för extern rekrytering, utan doktoranderna rekryteras till olika projekt på avdelningen.
Fakulteten bidrar i år med medel till tre doktorandtjänster. Dessa kompletteras med medel från
avdelningens eget ackumulerade överskott, med egna fonderade medel (stipendier) för forskning
inom ämnet och med externa medel.
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Två av de adjunkter som går forskarutbildningen hade förra terminen 80 procents undervisning i
tjänsten inom grundutbildningen, övriga doktorander hade 20 procent eller mindre.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Under de tio år som man erbjudit forskarutbildning i nationalekonomi i Luleå har denna varit
uppbyggd kring avdelningens gemensamma forskningsprogram. I och med att i princip alla
doktorander är engagerade i ett av dessa program kan de ha utbyte av varandras forskning trots att
doktorandgruppen är relativt liten. Samtliga doktorander ingår dessutom i en forskargrupp,
tillsammans med disputerad personal och avdelningens professor, som träffas en gång i månaden.
De kurser som ingår i forskarutbildningen har olika anordnare. De obligatoriska kurserna (40 av
80 poäng) ges i huvudsak av Umeå universitet, men även av de utländska universitet som avdelningen samarbetar med. Övriga/valbara kurser anordnas antingen av avdelningen själv under terminstid, eller av externa föreläsare – ofta internationella sådana – under sommaruppehållet. De
anpassas framför allt efter forskningsprogrammens innehåll.
Kursläsning varvas med avhandlingsarbete redan från starten av forskarutbildningen. Här tillämpas inte systemet med ett sammanhållet kursblock under de 1–2 första åren. Det beror på att
doktorandunderlaget inte bedöms vara stort nog för ett stående kursutbud. Lärarna menar också
att den tidiga kopplingen till avhandlingsarbetet gör att doktoranden tillgodogör sig innehållet i
de teoretiska kurserna på ett konstruktivt sätt.
Kurserna och avhandlingsarbetet kompletteras med seminarier och konferenser. På avdelningen
finns två seminarieserier; externa seminarier och arbetsseminarier, där doktorandernas avhandlingsarbeten presenteras och diskuteras.
Avdelningen uppmuntrar doktoranderna att medverka vid internationella konferenser, men
bekostar bara delvis resor och deltagande. Doktoranderna söker själva medel och i praktiken är
konferensdeltagandet inte särskilt omfattande.
Det är dessutom en princip att varje doktorand ska tillbringa minst sex månader vid ett utländskt
universitet för att ta kurspoäng och för att utveckla sina och avdelningens internationella kontakter. I första hand åker doktoranderna till Colorado School of Mines, Texas A & M University, University of Toledo, University of Alaska och University College London.

Avhandlingsarbetet
När man har en så tydlig och avgränsad forskningsprofil som i Luleå är definitionen av doktorandernas avhandlingsämne inte en del av avhandlingsprocessen. Ämnesområdet är givet, ämnesidéer ges av professorn och övriga forskare och tillsammans med doktoranden mejslar man tidigt
fram ett avhandlingsområde.
Avhandlingsarbetet bedriver doktoranden ofta enskilt, med avdelningens professor som huvudhandledare, en biträdande handledare och med stöd av den forskningsgrupp som han eller hon
ingår i. Varje doktorand skriver numera en licentiatavhandling. Licentiatexamen betraktas som ett
etappmål inom forskarutbildningen.
Innan det sedan är dags att presentera doktorsavhandlingen granskas denna av det vetenskapliga
rådet.
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Doktoranderna beskriver sin avdelning som ”trivsam” med bra relationer till handledarna och god
stämning.

Resultat
Fram till sommaren 2001 har fyra disputationer i ämnet ägt rum. Samtliga avhandlingar har
skrivits inom avdelningens forskningsområden. Under tiden 1996–2001 har man inte haft några
avhopp från forskarutbildningen.
Genomströmningstiden för en doktorsexamen är ungefär fem år, undervisningstiden borträknad.
En licentiatexamen tar hälften så lång tid. Genom att utveckla den interna handledarkompetensen
och den interna kursverksamheten hoppas man kunna förbättra genomströmningen ytterligare.
Av dem som disputerat vid avdelningen arbetar alla utom en fortfarande kvar. För de doktorander
som nu håller på att disputera gäller emellertid nya villkor. De kommer inte att kunna garanteras
anställning vid avdelningen.
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Lunds universitet

Inriktning/profil: Generell
Antal lärare år 20011: 33 (varav 22 tjänstgjorde 50 %
eller mer)
Professorer: 9 (varav 8 tjänstgjorde 50 % eller mer)
Docenter: 10 (varav 6 tjänstgjorde 50 % eller mer)
Övriga disputerade lärare: 8 (varav 3 tjänstgjorde
50 % eller mer)

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 543,8
Helårsstudenter på B/C-nivå år 2000: 232,3
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 72,3
Aktiva doktorander år 2001: 55
Antagna doktorander ht 2001: 7
Antal disputationer 1993/94-99/00: 362

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Studenterna inom grundutbildningen i nationalekonomi i Lund erbjuds ett omfattande kursutbud av en institution där lärarna i allmänhet är högt meriterade. Här finns till exempel den största
andelen docentkompetenta lektorer i Sverige. Man har också jämförelsevis många professorer som
även medverkar i grundutbildningen.
Nästan alla lärare forskar aktivt och det borgar för en god forskningsanknytning av grundutbildningen.
Institutionen har under en följd av år genomfört ekonomiska besparingar och man arbetar idag
med jämförelsevis låga interna anslag till grundutbildningen. Resursbrist och besparingar har
slagit hårt mot i synnerhet grundutbildningens A-nivå. Här arbetar man med en utpräglad lågbudgetpedagogik. Undervisningen utgörs helt av salsföreläsningar, inga gruppövningar förekommer. Studenterna var nöjda med de tre s.k. professorsföreläsningar som ingår i A-kursen, men
kritiserade det sätt som övriga föreläsningar genomförs på.
På B/C-nivån har studenterna ett drygt tiotal 5-poängskurser att välja mellan. Här finns i allmänhet ingen uttalad progression mellan olika kurser vilket är bekymrande. Även D-nivån och
flera av forskarutbildningens grundkurser ligger på ungefär samma nivå. De studenter som läser
vidare på forskarutbildningen efter magisterexamen kan tillgodoräkna sig många av D-kurserna i
sina forskarstudier.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen i nationalekonomi har ingen uttalad profil och lärare vid institutionen
bedriver forskning inom ett brett fält. Institutionens handledningsresurs är stark, medan kursutbudet verkar något begränsat i volym. I synnerhet det andra årets kursprogram är inte särskilt
omfattande.
Flera av forskarutbildningens kurser under det första läsåret är gemensamma med magisterutbildningens. Man kan befara att institutionen på så sätt får en relativt låg nivå på forskarkurserna.
1
2

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
För antalet disputationer per år under tidsperioden – se bilaga.
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Numera antas inga utomnordiska doktorander till institutionens forskarutbildning. Detta är ett
uttalat val från institutionens sida som kan ifrågasättas.
De egna doktoranderna har goda möjligheter att läsa vid University of California och Økonomisk
institut i Köpenhamn. Enligt flera av handledarna skulle doktorandutbytet med andra svenska
och internationella lärosäten behöva öka. Det är en slutsats som vi instämmer i.
Med hjälp av medel från Arne Ryde-stiftelsen har man möjlighet att anordna flera internationella
symposier per år.

Bedömargruppens rekommendationer
Undervisningen på A-nivå behöver kompletteras med gruppövningar/seminarier.
Ett arbete med sekvensiering av kurserna på B/C-nivå pågår för närvarande vid institutionen.
Detta arbete behöver prioriteras vad gäller progressionen och utvidgas till att omfatta hela
strukturen på grund- och forskarutbildningen.
För att berika forskarutbildningen och med tanke på det vikande söktrycket bör institutionen
öppna denna för rekrytering av utländska studenter.
Kursutbudet inom forskarutbildningen utgörs idag delvis av läskurser. Vi rekommenderar institutionen att antingen utveckla det lärarledda kursutbudet eller att mer aktivt samarbeta om kurser
med andra näraliggande lärosäten i Sverige och Danmark.

Grundutbildningen
Ingen uttalad profil – många kurser att välja mellan
Institutionen för nationalekonomi har ingen uttalad profil i grundutbildningen. Studenterna
specialiserar sig själva genom ett individuellt kursval.
På A-nivå ges den introducerande grundkursen om 20 poäng dels som reguljär campusutbildning,
dels som distanskurs. B/C-nivån är utformad som ett ”smörgåsbord” av fempoängskurser som går
på halvfart. Under vårterminen 2001 gavs 14 kurser på den här nivån och inför höstterminen
2001 planerades 12 kurser. Samma termin kunde magisterstudenterna välja mellan åtta olika
fempoängskurser. Många av dessa kan studenterna sedan tillgodoräkna sig som forskarkurser om
de väljer att läsa vidare på forskarutbildningen.
Varje läsår erbjuds Ekonomi för naturvetare och tekniker, ett program som vänder sig till studerande med goda matematikkunskaper och som omfattar ett urval av kurserna i det ordinarie
utbudet, inklusive magisternivån.
Grundkursen i nationalekonomi är obligatorisk inom universitetets Ekonomprogram, Internationella ekonomprogram, Gymnasielärarprogram och Pol mag-program.
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Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Nationalekonomiska institutionen är en av de största inom den samhällsvetenskapliga fakulteten.
Den ingår som en av sex institutioner i Ekonomihögskolan vid universitetet. Ekonomihögskolan
karaktäriseras av institutionen som ”nästan” en fakultet och institutionernas samverkan inom
ramen för denna har ökat under senare år. En av nationalekonomins studierektorer ingår t.ex. i
Ekonomihögskolans kvalitetsråd.
Nationalekonomiinstitutionens ledning utgörs av institutionsstyrelse, prefekt och två studierektorer – en för grundutbildningen och en för forskarutbildningen. Ett handledarkollegium
(samtliga professorer och docenter) diskuterar policyfrågor och fungerar som remissorgan till
styrelsen. Dessutom har en lärare ett särskilt ansvar för uppdragsutbildningen.
I självvärderingen betonas att man lägger stor möda på att jämka samman olika åsikter om kursutbud, undervisningsformer och bemötande av studenter och doktorander. En gång per termin
hålls en institutionskonferens och inför varje styrelsemöte hålls institutionskollegium. Det veckovisa ”tisdagskaffet” beskrivs som det viktigaste allmänna mötet.
Under platsbesöket beskrev doktoranderna sin institution som en i flera avseenden professorsstyrd
organisation.

Ekonomi
Under senare år har institutionen arbetat med ett stort sparbeting. Här gör man också en stor
intern omfördelning av statliga medel. Institutionen hade för budgetåret 2001 ett nettoanslag per
helårsstudent på ungefär 9 500 kronor (ca 14 000 kronor om overheadkostnaderna inkluderas).
Enligt flera av de lärare som bedömargruppen träffade under platsbesöket är grundutbildningen
idag helt utarmad på resurser. Dock har man nu klarat av sitt sparbeting och ser fram emot att
kunna börja expandera igen.

Lärare
Institutionen har 22 tillsvidareanställda lärare med tjänstgöring över 50 procent. Av dessa är åtta
professorer och sex är docenter. Dessutom har en professor i hälsoekonomi sin tjänstgöring i
anslutning till institutionens verksamhet. En av professorerna och tre lektorer (två docenter) är
kvinnor. Enligt institutionen skulle man behöva förstärka lärarkapaciteten inom området
finansiell ekonomi (och makroteori).
Det lokala arbetstidsavtalet vid Lunds universitet stipulerar att minst 20 procents forskning ska
ingå i lärartjänsterna. Detta fungerar bra, enligt institutionen. Idag forskar och undervisar i princip alla lärare. En intern målsättning är att samtliga ska fullgöra 100 lektorstimmars undervisning
per läsår – men helst inte mer än så. Avdelningens båda adjunkter ägnar sig huvudsakligen åt
administration.
Institutionen erbjuds ibland pedagogiska kurser från universitetets centrala personalutvecklingsenhet, men dessa har inte mottagits med något större intresse.
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Studenter
Rekryteringen till grundutbildningen beskrivs inte som ett problem i Lund. A- nivån är i regel
översökt och både antalet sökande och utbildningsplatser ökar. Hit antogs 465 studenter inför
höstterminen 2000 och 524 studenter inför vårterminen 2001. Alla som söker till fördjupningskurserna antas. Höstterminen 2000 och vårterminen 2001 antogs 228 respektive 179 studenter
till B/C-nivån, där man numera har infört platsgaranti. Inom grundutbildningen är 41 procent av
studenterna kvinnor.
De flesta studenterna läser nationalekonomi som fristående kurs och inte inom programmen. Det
beror bland annat på att institutionen inte har något eget profilprogram och på att nationalekonomiämnet kommer in först under termin tre inom Ekonomprogrammet när studenterna redan
valt inriktning (mot företagsekonomi).
Förkunskaperna i matematik uppfattar lärarna som bristfälliga. Man tror att detta beror på att
studenterna taktikläser på gymnasiet och väljer ämnen som är enkla att klara av med höga betyg
och just matematik är inte ett sådant ämne. Luckorna i studenternas förkunskaper hanterar
institutionen genom att införa matematikundervisning både som obligatorisk delkurs på A-nivå
och inom ramen för de rekommenderade mikrokurserna på B/C-nivå. Magisterstudenterna har
möjlighet att läsa kompletterande matematikkurser.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Stort urval, oklar progression och inga gruppövningar
På A-nivå utgörs undervisningen nästan uteslutande av salsföreläsningar. Tre av dessa är s.k.
professorsföreläsningar. Under platsbesöket var professorsföreläsningarna de enda inslag i undervisningen på A-kursen som studenterna berömde.
I övrigt kritiserade man bristen på seminarier och andra diskussionstillfällen och man ifrågasatte
de stora undervisningsgrupperna och framför allt lärarnas sätt att genomföra föreläsningarna. De
stora salsföreläsningarna genomförs för det mesta med stöd av Power point, som enligt studenterna
gör det möjligt att presentera alltför mycket information på alltför kort tid, utan att ge tid för
frågor eller eftertanke.
På B/C-nivån finns ingen uttalad progression mellan olika kurser. Institutionen rekommenderar
däremot studenterna att inleda studierna på den här nivån med ett 15-poängs block av metodkurser, som inkluderar kurserna i mikroteori. Mikrokurserna är dessutom ett krav för studier på
magisternivå och de rekommenderas för kandidatexamen. Ett arbete med att tydliggöra vissa
kurssekvenser inom olika inriktningar av ämnet pågår. Det beräknas vara avslutat till årsskiftet
2001/02. Det stora antalet fempoängskurser på B/C-nivå beskrevs av studenterna som ”ett
enormt utbud att välja mellan”.
Gruppövningar och seminarier förekommer relativt sällan även på högre nivåer. De D-studenter
som bedömargruppen träffade hade genomfört sina första egna, muntliga presentationer just på
D-nivån.

Tekniska hjälpmedel på gott och ont
Enligt självvärderingen är nationalekonomiska institutionen en föregångare inom universitetet när
det gäller användandet av IT i undervisningen. På A-kursen används till exempel Power Point, på
institutionens hemsida ges information och sköts en del administration och man har skapat ett
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diskussionsforum för lärare och studenter på Internet. Man har dessutom redan under hösten
2001 anmält intresse för det Nätuniversitet som regeringen aviserat.
Under platsbesöket var studenternas reaktioner på den nya tekniken blandade. Lärarnas snabba
respons på e-post framhölls som positiv, medan sättet att använda Power point i undervisningen,
kursadministration som bara återfinns på nätet, samt nätbaserade diskussionsfora ifrågasattes av
flera.

Handledning, uppsatser och examination
De studenter som bedömargruppen talade med, menade att det i Lund är ”lätt att fastna på uppsatsen”. De hade ingen särskild plan för sitt arbete, utan kunde börja skriva när de ville – när det
passade in i vars och ens studiegång.
På institutionen förekommer emellertid olika modeller för uppsatsarbetet inom olika inriktningar.
Men även om variationer förekommer, så finns enligt lärarna en tendens att arbetet blir allt mer
strukturerat. Man arbetar bland annat med särskilda seminariegrupper.
Övrig examination sker för det mesta i form av skriftlig tentamen. Dessa kompletteras eventuellt
med egna arbeten som studenterna genomför under kursens gång. På distanskurser kan också
hemtentamen förekomma.

Nationell och internationell samverkan
Institutionen erbjuder en del uppdragsutbildning. Inom universitetsvärlden säljer man t.ex.
utbildning till Tekniska Högskolan i Lund, Malmö högskola, Lärarhögskolan i Malmö och
Linköpings universitet. Dessutom köper Växjö universitet viss handledning till sina doktorander.
Man säljer även en helt IT-baserad vidareutbildning till bankanställda.
Inom ramen för Öresundsuniversitetet har institutionen ett avtal med Økonomisk Institut vid
Köpenhamns universitet. De båda institutionerna har kommit överens om att godta varandras
kurser inom grundutbildningen. Man räknar i Lund med att ingå motsvarande avtal med andra
lärosäten i Öresundsregionen. Institutionens doktorander och studenter har också sedan länge
möjligheter att studera vid University of California. Dessutom får ungefär tio studenter per år
möjlighet att förlägga sitt examensarbete till utvecklingsländer inom ramen för SIDA-finansierade
Minor Field Studies (MFS).
Enligt självvärderingen tar institutionen emot och skickar ut 20–30 studenter per år via egna
utbytesavtal. Genom övriga avtal på Ekonomihögskolan och universitetet tar man emot ytterligare 25–30 studenter.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Självvärderingar delas ut efter de flesta kurserna. Studenterna fyller i allmänhet i dessa – ”Man har
fem minuter på sig” – men åtminstone de studenter som medverkade i platsbesöket visst inte hur
och om dessa utvärderingar sedan används. Enligt självvärderingen går studierektor och studentrepresentanter igenom dessa tillsammans. Studenterna är representerade i institutionsstyrelsen
och ofta även i olika arbetsgrupper på institutionen.
I maj 2001 erhöll Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ackreditering hos EQUIS (European
Quality Improvement System).
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Institutionens prefekt är jämställdhetsansvarig. Till sin hjälp har han ett jämställdhetsombud och
en jämställdhetsgrupp för att bevaka jämställdhetsaspekterna, väcka förslag till åtgärder och bidra
till att förändringar sker. För år 2001 fanns dessutom särskilda medel avsatta för kvinnliga lärares
kompetensutveckling.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

542,8

510,4

427,4

543,8

301,7

278,0

267,5

232,3

58,4

54,6

53,9

72,3

HÅP 1–20 p (faktiska tal)

391,7

391,5

320,4

361,1

HÅP 21–60 p(faktiska tal)

187,4

175,0

176,9

153,7

HÅP 61–80 p (faktiska tal)

37,8

27,9

36,7

38,7

HÅS 21–60 p

3

HÅS 61–80 p

4

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

4

Antalet studenter på D-nivå som har examinerats

Enligt en uppföljning som gjordes år 1999 av institutionens magisterstudenter, återfinns dessa
inom både offentlig och privat sektor. De arbetar främst som handläggare, analytiker och
utredare.
Institutionen håller i samarbete med Ekonomihögskolan på att bygga upp en CV-databas för
studenterna, genom vilken det går att få kontakt med potentiella arbetsgivare. Man håller också
på att etablera en ”alumniorganisation” för nationalekonomistudenter.

Forskarutbildningen
Vid institutionen Lund framhåller man sin breda handledarkompetens, speciellt inom området
mikroekonomisk teori med tillämpningar. Även inom områden som internationell ekonomi och
finansiell ekonomi finns flera högt meriterade handledare/forskare.
Forskarutbildningen hör nära samman med universitets magisterutbildning. Många av kurserna
är gemensamma och D-studenterna kan tillgodoräkna sig sina D-kurser när de kommer in på
forskarutbildningen. Det som i förekommande fall skiljer de olika nivåerna åt är svårighetsgraden
på de självständiga uppgifter som studenter, respektive doktorander, tilldelas. D-studenterna kan
behöva komplettera sina kurser.
Idag är det i princip omöjligt att komma in på forskarutbildningen i Lund utan magisterexamen.
Institutionen vill helst att man som student ska ha läst åtminstone 100 poäng nationalekonomi

3

I Lund är B/C-nivån gemensam.
Denna uppgift kan inte lämnas eftersom studenterna antas till separata 5-poängskurser och alltså inte
examineras på 20-poängsblock.
4
Denna uppgift kan inte lämnas eftersom studenterna antas till separata 5-poängskurser och alltså inte
examineras på 20-poängsblock.
4
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när man påbörjar sina forskarstudier. Kopplingen mellan forskarutbildning och magisternivån är
ett sätt att åstadkomma detta.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Lärare och handledare
Det är institutionens professorer och docenter som i första hand fungerar som handledare för
doktoranderna. Vissa icke docentkompetenta doktorer används som biträdande handledare.
Under år 2001 anlitade man dessutom två externa handledare.
Institutionen framhåller att man har stora handledningsresurser, men inte tillräckligt många
doktorander för att nyttja dessa resurser fullt ut. Särskild stark beskriver man resursen inom
områdena mikroekonomisk teori med tillämpningar och internationell ekonomi.
Rekryteringen av lärare och handledare sker i allt högre grad internt. I själva verket har inte någon
lärartjänst utlysts sedan år 1998. Numera finns ett tiotal juniora forskare vid institutionen, varav
de flesta försörjs med hjälp av post doc-stipendier i väntan på fast tjänst. Två av dem har
forskarassistenttjänster.

Doktorander
Under läsåret 2000/01 fanns 55 aktiva doktorander vid institutionen. Åtta av dessa hade antagits
samma år. Sedan det nya finansieringssystemet infördes har antagningen till forskarutbildningen
minskat kraftigt. Idag beskrivs dessutom söktrycket som svagt. År 1997 tog man t.ex. in 40 nya
doktorander. Ungefär 20 procent av doktoranderna är kvinnor.
Doktoranderna finansieras från och med innevarande läsår med utbildningsbidrag under det
första året och doktorandtjänst under de övriga.

Ekonomi
Institutionen har idag, enligt självvärderingen, inga större problem att finansiera de doktorander
som antas. Studiestödet i fakultetsanslaget har fram till och med förra läsåret använts enbart för
doktorandtjänster. Från och med innevarande läsår har institutionen beslutat at det även ska vara
möjligt att inrätta utbildningsbidrag.
En betydande del av studiefinansieringen sker genom forskningsanslag och stipendier från privata
stiftelser. Institutionen lyfter här bland annat fram Arne Ryde-fonden som innebär ett betydande
tillskott av medel för externa verksamheter som seminarier, konferenser och liknande. Bland
annat anordnas 2–3 internationella symposier varje år.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Första året på forskarutbildningen innehåller ett antal parallella grundkurser. Kursdelen omfattar
80 poäng och 30 av dessa är obligatoriska. Alla doktorander måste läsa samma grundläggande
kurser i mikroteori, makroteori och ekonometri.
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Under det andra läsåret är det fasta kursutbudet begränsat. Här ges istället många kurser i form av
mindre läskurser. För institutionen är detta ett sätt att både bibehålla utbudet på den här nivån
och att hantera de varierande kunskapsbehoven inom den heterogena doktorandgruppen. Det
fungerar bra, enligt doktoranderna. Om en grupp doktorander går samman och kommer med
önskemål om en särskild kurs tar institutionen dessutom för det mesta fram denna.
Institutionen har ett samarbete med Köpenhamns universitet och under höstterminen 2001 läste
fyra doktorander olika forskarkurser där. Man har även ett väletablerat utbytesprogram med
University of California.
Enligt handledarna är det annars inte särskilt vanligt att doktoranderna läser kurser vid andra
lärosäten. Åtminstone delvis anses det bero på att resekostnaden blir alltför hög om man ska läsa
någon annanstans än i Lund. Det här beskrivs som ett bekymmer och institutionsstyrelsen har
fattat ett beslut om att börja sätta av medel som ska göra det lättare för doktoranderna att resa och
studera på annan ort.
I dagsläget antas inga utomnordiska doktorander till forskarutbildningen. Enligt institutionen
innebär det nya finansieringssystemet att den sortens doktorander kommer att utgöra en alltför
stor ekonomisk risk. Man vill inte binda upp sig för fyra års finansiering av en doktorand som
institutionen har svårt att värdera i förväg. ”Dessutom”, menar några av handledarna, ”ser vi vår
marknad som i första hand inhemsk”.

Avhandlingsarbete
Doktoranderna skriver i allmänhet sammanläggningsavhandlingar. Dessa ska omfatta minst tre
publiceringsbara uppsatser. Licentiatavhandling rekommenderas och skrivs också av de flesta.
Handledare tilldelas man enligt doktoranderna mycket tidigt i forskarutbildningen – i princip
från första dagen. Handledarbyten förekommer, men är inte vanliga. För det mesta fungerar
handledningen bra.
Institutionen har tre seminarieserier, organiserade efter olika forskningsområden, där även doktorander presenterar sina uppsatser. Doktoranderna förväntas följa åtminstone en av serierna. Dessutom finns ett högre seminarium.

Resultat
Mellan läsåren 1993/94 och 1999/00 hade man 36 disputationer vid institutionen. Det tar i
genomsnitt drygt fem år för doktoranderna att bli klara med sin forskarutbildning.
Sedan det nya finansieringssystemet infördes har avhoppen varit få från institutionens forskarutbildning, 1–3 personer har försvunnit per år. Dessa avhopp har nästan uteslutande berott på att
doktoranden fått jobb.
Det finns, enligt självvärderingen, en stor efterfrågan på doktorer i nationalekonomi. Alla får
arbete – inom universitet, forskningsinstitut eller näringsliv. Någon fast anställning på den egna
institutionen kan man dock inte erbjuda i nuläget. Men ”när 40-talisterna om några år börjar gå i
pension” kommer de yngre forskare som nu försörjer sig på stipendier eller annan extern finansiering att ha goda möjligheterna att få en fast tjänst vid institutionen.
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Mitthögskolan

Inriktning/profil: Generell
Antal lärare år 20011: 6
Professorer: Docenter: 2
Övriga disputerade lärare: 1

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 175,1
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 15,6
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 8,7
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: Aktiva doktorander år 2000: 2 (antagna i Umeå)

Bedömargruppens intryck
Det går framåt för ämnet nationalekonomi inom Mitthögskolan. Efter att man år 1999 förlorat
sina magisterrättigheter har ämnet numera samlats i en ny institution, ett ortsövergripande
ämneskollegium har inrättats, lärarkapaciteten ökat, utbud och kursplaner utvecklats och ett
fungerande samarbete med Umeå universitet inletts på D-nivå.
Vårt intryck är att verksamheten därmed förbättrats väsentligt och beslutet att återge Mitthögskolan rätten att utfärda magisterexamen i nationalekonomi är helt i linje med detta intryck.
Under föregående läsår genomfördes en allmän omorganisation inom Mitthögskolan, som för
nationalekonomiämnets del bland annat innebar att kurser och anställda samlades på en och
samma institution – institutionen för samhällsvetenskap – tillsammans med ytterligare sju ämnen.
Detta är bra. Fortfarande erbjuds dock undervisning i nationalekonomi i både Sundsvall och
Östersund. En sådan geografisk uppdelning kan vara ett hinder för den interna samordningen.
Verksamheten ger fortfarande ett spretigt intryck, man saknar tydlig inriktning och gemensam
framtidsvision. En klarare fokusering behövs och detta förutsätter att man kan arbeta tillsammans
som ämnesgrupp, inom en sammanhållen institution och inom ramen för det nyligen inrättade
ämneskollegiet.
Nationalekonomiämnet fungerar relativt självständigt inom den större institutionen. En stark
intern ledning saknas som kan hålla samman och fördjupa verksamheten inom ämnet. Undervisning och kursutbud behöver styras upp. Här gäller det att överväga både att utveckla nya
inriktningar och att avveckla andra.
I Östersund, där den övervägande delen av undervisningen ges, finns till exempel möjligheter till
lokal/regional förankring och profilering som hittills bara utnyttjats i mycket begränsad omfattning. Här finns Glesbygdsverket, Arbetslivsinstitutet, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
och ETOUR (Europeiska turistforskningsinstitutet) som skulle kunna fungera som lokala
samarbetsparter.
En utökad samverkan skulle även minska doktorandernas isolering. I nuläget finns knappast
någon forskningsmiljö i Östersund.

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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Bedömargruppens rekommendationer
Institutionen för samhällsvetenskap behöver rekrytera minst en vetenskaplig auktoritet, som får i
uppgift att ta tag i och styra upp både grundutbildningen och ämnets forskningsprofil. Vi rekommenderar att en professur i ämnet inrättas.
För att en forskningsmiljö ska kunna utvecklas behövs dock ytterligare rekryteringar av vetenskapligt meriterade lärare/forskare.
I profileringen bör även ingå att utveckla samverkan med lokala och regionala aktörer. Detta
arbete bör prioriteras och det bör betraktas både som ämnets/institutionens angelägenhet och som
en utmaning för högskolans ledning.
Mitthögskolan bör överväga en koncentration av nationalekonomiämnet till en ort.

Grundutbildningen
Magisterrättigheter
År 1995 beviljades Mitthögskolan rätten att examinera på magisternivå i ämnet nationalekonomi
och år 1999 förlorade man samma rättighet. En omprövning hade då visat att utbildningens
struktur var oklar och att den saknade det ämnesdjup som enligt förordningen krävs för magisterexamen.
En förnyad prövning genomfördes under hösten 2001 i samband med den då pågående nationella
utvärderingen av nationalekonomiämnet. Prövningen visade den här gången att väsentliga
förbättringar genomförts och Mitthögskolan återfick rätten att utfärda magisterexamen i ämnet.

Utbud i Östersund och Sundsvall
Nationalekonomi vid Mitthögskolan är examensämne inom två program och som fristående kurs.
Undervisning ges på två orter: A-nivån finns i både Sundsvall och Östersund, B-nivån ges årligen
i Östersund och med något större intervall i Sundsvall. C-nivån (samt undervisning på
D-nivån) erbjuds bara i Östersund.
En viss profilering förekommer på respektive ort. Ekonomutbildningen, där nationalekonomi kan
väljas som examensämne, erbjuds på båda orterna. I Sundsvall är studierna i nationalekonomi på
A-nivå anpassade till de studenter som läser denna utbildning med inriktning mot verksamhet
inom näringslivet. Man anpassar även kursinnehållet till de studenter som studerar inom Europaprogrammet.
I Östersund finns sedan 1993 programmet Politices kandidat med miljöinriktning (tidigare Ekonomi, politik och miljö). De tillvalskurser i nationalekonomi som erbjuds i Östersund ansluter till
det här programmet; på A-nivå kan man läsa miljöekonomi, på B-nivå samhällsekonomiska värderingsmetoder och på C-nivå naturresursekonomi.

Doktorander, men ingen forskarutbildning
Vid Mitthögskolan finns ingen forskarutbildning i nationalekonomi. Däremot har man ett antal
doktorander. Inom nationalekonomin finansierar man tre doktorander (varav en för närvarande
är tjänstledig), som är antagna vid forskarutbildningen vid Umeå universitet, men som undervisar
och är anställda vid Mitthögskolan.
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Förutsättningar för undervisning och lärande
Geografisk och intern organisation
Mitthögskolans interna organisation har förändrats avsevärt under de senaste åren. Som ett resultat av omorganisationen har den samhällsvetenskapliga institutionen bildats och dit hör numera
nationalekonomiämnet. Det är en ortsövergripande institution som samlar ungefär 2 500 studenter inom åtta olika ämnen (varav sex är examensämnen). Inom denna stora institution fungerar
nationalekonomiämnet relativt självständigt. Innehållet i ämnet, menar lärarna, sköter man själva.
Den nya organisationen verkar fungera bra. Tydligare organisation och riktlinjer skapar bättre
stämning mellan orter och ämnen och lärarna är glada över att numera finnas samlade inom en
och samma institution. Tidigare fanns man utspridda på tre institutioner och då var det svårt att
arbeta tillsammans, att t.ex. skapa ett gemensamt och sammanhållet kursutbud. Numera har man
även ett nyinrättat ämneskollegium som stöd.
Undervisningen i ämnet sker fortfarande på olika orter. I Sundsvall finns 1,5 lärarresurs placerad,
medan övriga lärare och kurser på A-nivå och uppåt finns i Östersund. En tur- och returresa
mellan Östersund och Sundsvall beskrivs som ”ett dagsverke” och kurser som kräver att studenterna ska dagpendla, förutsätter en noggrann anpassning till tåg- och busstidtabeller samt att
undervisningen koncentreras till relativt få tillfällen. Studenter på C- och D-nivå får resorna
mellan studieorterna betalda.

Ekonomi
Inom institutionen för samhällsvetenskap har man i år omkring 5–10 procent färre ansökningar
än beräknat vilket har lett till att man fått lov att ställa in några kurser.
Ämnet påverkas även av de allmänna besparingarna inom högskolan. Nationalekonomins ekonomiska resurser urholkades under senare halvan av 1990-talet, och de medel som idag finns disponibla för undervisning är uppskattningsvis 25 procent lägre än tidigare. Inom avdelningen har
både andelen storföreläsningar och lärarnas arbetsbelastning ökat. Inom nationalekonomiämnet
som i nuläget bedriver undervisning på flera orter, och som därmed har högre lokalkostnader än
om samma antal studenter hade funnits på samma ort, och som dessutom har små undervisningsgrupper och därmed dyra kurser på C- och D-nivå, räknar man med att ytterligare besparingskrav
kan bli aktuella.

Lärare
En professur i ämnet inrättades i december 2001, men medel för utannonsering saknas fortfarande och tjänsten är inte tillsatt. Framtidsplaneringen bygger istället på den nu tillgängliga
lärarresursen och på institutionens doktorander, som man hoppas ska stanna och undervisa vid
Mitthögskolan när de är klara med sin forskarutbildning.
Vårterminen 2001 hade ämnet sju lärare anställda, varav en var tjänstledig på heltid (den enda
kvinnliga läraren) och två på deltid. Två av dem var docenter. I nuläget ser avdelningen inget
behov av nyrekryteringar utan man beskriver sig rentav som lite överbemannade.
Lärarna undervisar i princip 80 procent av sin tjänstgöringstid. Målet är att varje lektor ska få
resurser för en månads tjänstledighet per år för att, om inte annat, få tid att formulera en ansökan
om externa medel (några lokala stipendiefonder finns inte). I praktiken är detta svårt att hinna
med.
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Studenter
Efter att under de tre föregående åren ha varit relativt stabilt minskade under läsåret 2000/01
både antalet förstagångsregistrerade (från 397 föregående år till 342 innevarande år) och det totala
antalet registrerade studenter (från 452 föregående år till 366 innevarande år). Andelen kvinnliga
studenter har emellertid ökat. I år utgör de 57 procent av studenterna inom grundutbildningen.
När det gäller förkunskaper ser man inom Mitthögskolan att studenterna blir allt bättre på att
använda sig av datorer i sina studier. Matematikkunskaperna beskrivs däremot som ett problem.
Många lärare hanterar detta i undervisningen genom att försöka förklara ekonomiska sammanhang utan att använda sig av de matematiska begrepp och det matematiska symbolspråk som man
vet med sig att en stor andel av studenterna inte klarar av.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Många föreläsningar och magisternivån läser studenterna i Umeå
A-kurser i nationalekonomi erbjuds både i Sundsvall och i Östersund. Det är kurser med likvärdigt kunskapsinnehåll men där uppläggning och metodik varierar, bland annat efter studerandegruppernas storlek. Under höstterminen 2001 läste ungefär 25 studenter på A-nivå i Östersund
och 50–60 studenter i Sundsvall. Det som enligt studenterna är gemensamt, är att inslagen av
föreläsningar i större eller mindre grupper är stort på den här nivån och antalet övningstillfällen
litet.
Överhuvudtaget beskrivs A-nivån som krävande. Det är mycket som ska läras in och den tid som
står till förfogande är begränsad. Det behövs rutiner och struktur för att man ska ta sig igenom
studierna. Under platsbesöket kritiserade studenterna den ojämna kvaliteten på undervisningen.
På B- till D-nivåerna är undervisningsgrupperna relativt små och detta håller studenterna fram
som en klar fördel. Här får man utrymme, trygghet och god kontakt med lärarna. Alla känner
alla, ingen är anonym. På de här nivåerna återfinns de flesta studenterna inom ämnet i Östersund
och inom programmet Politices kandidat med miljöinriktning. I C-kurserna, menar studenterna,
förs ett problematiserande synsätt in i undervisningen.
Sedan år 1999, när magisterrätten i ämnet drogs in, har de studenter som velat fortsätta till
magisternivå skrivits in vid Umeå universitet. Undervisningen har dock givits i Östersund,
antingen av Mitthögskolans lärare eller av lärare från Umeå. Enligt studenterna är det på den här
nivån som den vetenskapliga anknytningen kommer in på allvar.

Distansmetodik och distansöverbryggande teknik
Under platsbesöket och i självvärderingen talar kollegiet en hel del om behovet av distansutbildning och distansöverbryggande tekniska hjälpmedel i undervisningen. Det behövs bland annat för
att samordna resurserna, till exempel när det gäller de små undervisningsgrupperna på C- och Dnivå.
Däremot är det knappast någon av lärarna inom nationalekonomi som själv provat på den sortens
undervisning. Här saknas både pedagogisk kompetens och teknisk utrustning. De studenter som
bedömargruppen träffade var dessutom tveksamma. De betonade vikten av övningar och samtal
och trodde inte på självstudier i det här ämnet.
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Handledning, uppsatser och examination
I samband med att man i självvärderingen diskuterar hur en allt mer ansträngd ekonomi tvingat
fram fler storföreläsningar och gett mindre tid över för enskilda kontakter och gruppövningar,
framhålls uppsatshandledningen som ett positivt undantag. Handledningen är ”… det enda område där vi försökt och lyckats upprätthålla en rimlig tid för studerandekontakter”.
C- uppsatserna förbereds under två uppsamlande möten som äger rum ett par månader respektive
ett par veckor innan själva arbetet med datainsamling och skrivande kommer igång. Studenterna
väljer för det mesta uppsatsämne själva.
Själva handledningsprocessen är inte formaliserad, hur den ska genomföras bestämmer studenten
och handledaren tillsammans. I allmänhet fungerar den bra, menade studenterna. Men avdelningens lärare talade om problem med att få studenterna att fullfölja sina C-uppsatser. Många
väljer att bara läsa teorikurser på den här nivån för att sedan börja arbeta direkt. Eller så får de
jobb och avslutar inte sina uppsatser. Omkring 50 procent av de studenter som påbörjat sina
uppsatser de senaste fyra åren har också slutfört dessa.

Nationell och internationell samverkan
Det mest påtagliga exemplet på nationell samverkan som ägt rum under de senaste åren inom
grundutbildningen är det samarbete som etablerades med Umeå universitet när Mitthögskolans
magisterrättigheter drogs in.
Övrig samverkan är begränsad. Institutionen för samhällsvetenskap har en särskild organisation
för uppdragsutbildning, men hittills har det inte funnits någon efterfrågan på kurser i just nationalekonomi. Externa gästföreläsare förekommer sällan och varken tid eller pengar räcker till
särskilt många konferensbesök. Internationell forskningssamverkan sker, enligt lärarna, i första
hand på individuell basis. Varje lärare/forskare upprättar de internationella kontakter som man
behöver för sin egen forskning.
Mitthögskolan har en särskild organisation för internationellt studentutbyte och även nationalekonomins studenter utnyttjar denna. Mellan en och fem studenter i ämnet brukar åka utomlands per år, samtidigt som en eller ett par utländska studenter kommer till Sundsvall/Östersund.

Doktorandernas studiesituation
Doktoranderna i nationalekonomi vid Mitthögskolan är anställda på doktorandtjänst, undervisar
på 20 procent av sin arbetstid och tilldelas varje år ett extra anslag på 20 000 kronor för resor,
litteratur, konferenser, etc. De har egna kontor, egna datorer och god service från biblioteket.
Doktoranderna beskriver själva sin studiesituation som bra och man uppfattar sig i flera
avseenden som mer gynnade än doktorander vid större universitet.
Det som emellertid kan vara problematiskt är resorna till Umeå. Inga doktorandkurser ges i
Östersund och resan till Umeå är 37 mil lång. Det blir ansträngande i längden. Dessutom har
doktoranderna i nationalekonomi sina handledare på distans och det finns få andra doktorander
att samtala eller samarbeta med på orten. Man befinner sig i sin vardag mer i en undervisningsmiljö än en forskningsmiljö.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Av och till har det funnits aktiva studerandesammanslutningar vid högskolan, främst i anslutning
till de program där ämnet ingår. När det gäller studerande på fristående kurser redovisas däremot

132

inget särskilt forum där de kan påverka institutionen och lärarkollegiet, utan här hänvisas istället
till kursvärderingarna. Sådana äger rum efter de flesta kurserna, i alla fall på lägre nivåer. Samtliga
kursvärderingar genomförs med hjälp av en och samma frågemall, som studenterna beskriver som
föråldrad. Någon återföring av kursvärderingsresultaten har de inte varit med om.
Inga särskilda åtgärder för att stimulera jämställdhet, etnisk eller social mångfald genomförs.
Enligt självvärderingen ser man inga tecken på en systematisk snedvridning i rekryteringen av
studenter till ämnet, vare sig när det handlar om kön, etnisk tillhörighet eller social bakgrund.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

206,7

202,3

210,4

175,1

HÅS 21–40 p

28,5

24,4

29,6

15,6

HÅS 41–60 p

7,5

17,0

14,4

8,8

HÅS 61–80 p

1,5

3,5

7,5

-

HÅP 1–20 p

166,5

170,8

181,2

147,8

HÅP 21–40 p

23,8

20,5

22,1

13,1

HÅP 41–60 p

7,4

12,0

13,6

8,6

HÅP 61–80 p

0,8

1,5

5,9

-

Antal studenter på C-nivå som har examinerats.

3

4

7

3

Antal studenter på D-nivå som har examinerats.

-

1

10

-

Under år 2000 minskade både antalet helårsstuderande och antalet helårsprestationer i ämnet
samtidigt som söktrycket minskade kraftigt. Detta var i linje med den generella trenden inom
Mitthögskolan. Inom nationalekonomiämnet beskriver man magisterexamensrättigheterna som
en förutsättning för att lyckas med den framtida rekryteringen av studenter.
Någon regelmässig uppföljning av var studenterna tar vägen efter examen finns inte. En uppföljning av studenterna inom EPM-programmet under åren 1997–2000 tyder dock på att de flesta
flyttar, i första hand till Stockholmsområdet, att det är lätt för studenterna att få jobb och att
branschspridningen är stor. De före detta studenterna arbetar inom offentlig sektor, privat sektor,
bank- och finansväsende eller har egna företag.
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Stockholms universitet

Inriktning/profil :Generell
Antal lärare år 20001: 18
Professorer: 3 därutöver har 10 professorer från IIES
och SOFI undervisningsskyldighet vid institutionen.
Docenter: 7
Övriga disputerade lärare: 5

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 641,9
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 85,1
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 48,9
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 54,3
Aktiva doktorander år 2000: 57
Antagna doktorander ht 2001: 10
Antal disputationer 1993/94–99/00: 292

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet är en av Sveriges största. Här
utbildas ett stort antal studenter och en rad professorer deltar aktivt i grundutbildningen. Man
erbjuder ett brett kursutbud på C- och D-nivå.
Institutionen har arbetat mycket för att utveckla matematikundervisningen inom grundutbildningen, vilket är positivt. Här finns en särskilt inriktad Matematikekonomilinje, som är intressant
och värd att vidareutveckla. Studenterna på linjen läser samma kurser på A-nivå – med samma
matematikinnehåll – som andra studenter vilket kan ifrågasättas.
Många studenter har så bristfälliga matematikkunskaper att de får uppenbara svårigheter med
övergången dels till B-nivå, dels vid övergången till forskarutbildningen.
A-kursens uppläggning kan vara en delförklaring till det första av dessa problem. Eftersom kursen
läses av många studenter som inte tänker fortsätta att läsa nationalekonomi har den givits ett ”allmänbildande” syfte. I lärargruppen finns olika åsikter om när matematik ska introduceras inom
grundutbildningen och på vilket sätt detta ska ske.
På A- och B-nivåerna ansvarar doktoranderna för en stor del av seminarierna och övningsgrupperna. Doktoranderna menar dock att man inte förberetts tillräckigt inför för undervisningsuppgifterna och man efterlyser tydligare handledning och introduktion till undervisningen.

Forskarutbildningen
Institutionen samarbetar med Institutet för internationell ekonomi (IIES) och Institutet för Social
forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Här finns sammanlagt ett tiotal professorer och
flera docenter som förstärker lärarresursen i både forskar- och grundutbildningen.
Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) erbjuder institutionen ett forskarutbildningsprogram kallat Stockholm Doctoral Program in Economics, Econometrics and Finance
(SDPE). Här erbjuds ett kursprogram som är oöverträffat i Sverige och som kan mäta sig med det
utbud som ges vid goda amerikanska universitet både i fråga om bredd och om djup. Eftersom
1
2

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
För antalet disputationer per år under tidsperioden – se bilaga.
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man numera har svårt att finansiera ett tillräckligt antal doktorander (i linje med reglerna i
högskoleförordningen) hotas dock det breda kursutbudet. I de valbara andraårskurserna samarbetar SDPE dessutom med Uppsalas nationalekonomiska institution.
Ibland deltar även doktorander från mindre lärosäten i de kurser som erbjuds inom SDPE.
Institutionen gör dock få ansträngningar, exempelvis schemaanpassningar, för att underlätta för
sådana doktorander att delta.
Institutionen tycks vara trångbodd. Ibland delar upp till fyra doktorander rum och under det
första året inom forskarutbildningen saknar många av dem egen dator.

Bedömargruppens rekommendationer
Matematikundervisningen utgör ett problem vid denna institution, liksom vid många andra. Då
förutsättningarna för att ge grundutbildning är goda och studentvolymen är stor förefaller det
finnas utrymme för att pröva nya lösningar. Exempelvis skulle A-nivåns kurser kunna delas upp i
ett avancerat spår som förbereder för vidare studier inom ämnet och ett allmänbildande spår för
studenter som inte tänker studera nationalekonomi på högre nivåer. Särskilt viktigt skulle ett
sådant försök vara på Matematik-ekonomilinjen.
Den pedagogiska utvecklingen på institutionen behöver stödjas, främst genom att yngre lärare får
handledning och introduktion inför undervisningsuppgifter.
Forskarutbildningens kursprogram är mycket bra. Institutionen bör förnya ansträngningarna att,
tillsammans med HHS och Uppsala universitet, utveckla SDPE till en nationell forskarskola i
nationalekonomi.
Många doktorander saknar egen dator. Institutionen bör öka sina ansträngningar för att tillhandahålla dator till varje doktorand redan under första årets studier.

Grundutbildningen
Ett brett och omfattande utbud
Institutionen för nationalekonomi vid Stockholms universitet är stor. I och med ett samarbete
med IIES och SOFI inom universitetet har man också tillgång till många högt kvalificerade lärare.
En betydande del av undervisningen på grundnivå utförs av professorer. Även kursutbudet är
relativt omfattande.
Nationalekonomi kan läsas antingen som fristående kurs eller som del i program. Ämnet är ett av
huvudämnena i institutionens egen Matematik-ekonomilinje. Denna är en fyraårig utbildning
som innehåller nationalekonomi, matematik och ekonomisk statistik. Ämnet ingår även i Ekonomprogrammet, Samhällsplanerarlinjen, Matematisk-datalogisk linje och i utbildningen i
samhällskunskap för lärare.
På D-nivå erbjuder institutionen en magisterkurs med inriktning mot kvantitativ metod som är
inriktad mot arbetslivet, men som också visat sig vara en god förberedelse inför forskarutbildning.
Kursen består dels av inledande moment i matematiska metoder och i grundläggande ekonometrisk metod, dels av två tillämpade delkurser.
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Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen leds av en prefekt. Här finns en studierektor för forskarutbildningen och en för grundutbildningen. Grundläggande beslut rörande grundutbildningen, till
exempel om kursplaner, kurslitteratur och undervisningsuttag för lärare, fattas av
institutionsstyrelsen, som också tar beslut om forskarutbildningens budget och antagning.
Inom forskarutbildningen finns en s.k. samordningsgrupp som består av studierektor för forskarutbildningen, en doktorand och tre professorer – från egna institutionen, IIES och SOFI. Frågor
som rör kursprogrammet inom forskarutbildningen och samarbetet inom SDPE diskuteras både i
samordningsgruppen, med representanter för HHS och med studenterna.
Sammantaget är relativt många utomstående inblandade i beslutsfattandet och arbetet med att
förankra beslut och åtgärder hos alla parter som är inblandade i institutionens verksamhet blir
därför omfattande. Enligt självvärderingen leder detta till att man som anställd ibland upplever
beslutstrukturen som komplex och tungrodd.

Samarbete med forskningsinstitut
Inom både grund- och forskarutbildning har man ett omfattande samarbete med IIES och SOFI
inom universitetet. SOFI har till uppgift att bedriva forskning om sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. Här finns två professurer i nationalekonomi och tre i sociologi. IIES bedriver forskning inom främst tre områden; makroekonomisk analys av öppna ekonomier, utrikeshandel och
allmän teori och metod.

Ekonomi
Institutionen beskriver grundutbildningens ekonomi som relativt stabil. Den stora utgiftsposten
är lönekostnaderna och man beräknar att dessa kommer att öka ytterligare under de närmaste
åren, eftersom undervisningsskyldigheten för ett antal nyanställda och docentkompetenta lektorer
kommer att öka. Deras lönekostnader har tidigare belastat forskningsbudgeten.
Större delen av institutionens ersättning för utbildningsuppdrag genereras av den stora A-kursen,
som därmed finansierar övriga kurser som är mindre och mer kostnadskrävande.

Lärare
I och med att professorerna vid IIES och SOFI har undervisningsskyldighet på institutionen, och
då även forskarna där kan engageras, har man tillgång till många lärare. Här finns sammantaget
13 professorer, 10 docenter och 18 lektorer (samt ytterligare 38 vid instituten) som undervisar
och handleder. Fyra av institutionens arton lärare är kvinnor. Instituten ansvarar för 25 procent
av undervisningen inom grundutbildningen och en större del inom forskarutbildningen.
Därmed kan en stor del av lektorernas och professorernas tid ägnas åt forskning. I genomsnitt
ägnar lektorerna ungefär 50 procent av sin arbetstid åt undervisning inom grund- eller forskarutbildningen.
Lärarkollegiet anser att den viktigaste förutsättningen för en vetenskaplig förankring av grundutbildningen är att utbildningen drivs av forskande lärare. Adjunkter, doktorander och magis-
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terstudenter deltar därför i undervisningen på grundutbildningen främst som ledare för seminarier och gruppövningar. De adjunkter som finns erbjuds kompetensutveckling.

Studenter
Av de omkring 500 studenter som läser A-kursen varje termin fortsätter 75–100 till B-nivån.
C-kursen omfattar normalt ungefär 90 studenter. Omkring 45 procent av grundutbildningens
förstagångsregistrerade studenter är kvinnor och det är en andel som ökat under senare år.
På D-nivå brukar institutionen ha mellan 50 och 150 registrerade studenter varje termin. Den
stora variationen och ökningen från tidigare nivåer beror på att institutionen här erbjuder ett
antal fempoängskurser där även yrkesaktiva kan registrera sig.
Både studenternas matematikkunskaper och deras ambitioner med nationalekonomistudierna
varierar, enligt självvärderingen, vilket präglar såväl grundkursen som kurserna på högre nivåer.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Professorer som föreläsare och sen start på matematikundervisningen
Undervisningen inom grundutbildningen utgörs i första hand av föreläsningar, varav de flesta
hålls av professorer. Föreläsningarna kompletteras med seminarier och gruppövningar som på Aoch B-nivå leds av doktorander eller magisterstudenter, och på högre nivåer ofta sköts av föreläsarna själva. Seminarierna och gruppövningarna uppskattas av de studenter som bedömargruppen talade med. Sådana ville man ha fler av redan tidigt under utbildningen.
Institutionen har valt att låta A-kursen vara relativt översiktlig, utan tunga inslag av matematik.
Det är en anpassning efter den stora grupp studenter som läser nationalekonomi som obligatorisk
del av ett utbildningsprogram och som inte tänker läsa vidare inom ämnet. Istället introduceras
matematik och ekonometri i undervisningen på B-nivån. Detta har lett till att studenterna upplever steget mellan A- och B-nivån som mycket stort. Både arbetsbelastning och svårighetsgrad
ökar markant.
Institutionen erbjuder tio olika specialkurser på C- och D-nivå. Studenterna väljer två av dessa på
respektive nivå.
Under platsbesöket menade både doktorander och lärare att den sena starten på den matematikintensiva delen av ämnet återspeglas i undervisningen ända upp till forskarutbildningsnivån. De
doktorander som bedömargruppen träffade tyckte att de matematiska inslagen i grundutbildningen borde ha varit ”mycket, mycket större”. Nu är steget stort mellan den sista kursen på
grundutbildningen och de första kurserna i forskarutbildningen.
På institutionen har man olika åsikter om när och på vilket sätt som ekonometrin ska introduceras i grundutbildningen. Studenterna föreslog att institutionen skulle skapa två olika A-kurser.
De som är intresserade av att läsa vidare inom ämnet kan då få en tidigare introduktion i matematik och ekonometri, medan de som läser A-kursen som en del av ett program kan läsa den
nuvarande kursen.
En lärare ska enligt institutionen inte ansvara för en och samma kurs mer än fyra gånger, och inte
oftare än en gång per år. Det är en princip som gör att alla lärare involveras i utvecklingen av nya
kurser. Studenterna på C-nivå hävdade dock att det inte verkar finnas tid att ”trimma in” kurser

137

innan de läggs ner. Istället för nya och specialiserade kurser vill C-studenterna se en tydlig
stomme av grundkurser.

Handledning, uppsatser och examination
Ett uppsatsarbete om 10 poäng ingår både på C- och på D-nivån. Studenterna skriver C-uppsatserna två och två, medan D-uppsatserna ska vara enskilda arbeten. Ämnet för D-uppsatserna
väljs inom institutionens forskningsområden.
År 1998 förändrades reglerna för uppsatsskrivandet på C-nivå. Numera samförfattas uppsatserna
och de examineras bara under en begränsad period varje termin. Studenterna garanteras bara
handledning under den termin då de är förstagångsregistrerade på nivån. De här åtgärderna har
enligt institutionen lett till en markant bättre genomströmning på C-nivån, även om denna fortfarande inte kan betraktas som hög. Knappt hälften av studenterna avslutar sina uppsatser under
samma termin som den påbörjades, eller terminen efter.
Övrig examination sker främst genom skriftliga tentamina och uppsatser. På A- och B-nivåerna
kan studenterna också välja att examineras fortlöpande under kursens gång med hjälp av s.k.
duggor.

Nationell och internationell samverkan
Studentutbytet inom grundutbildningen sker främst inom ramen för ERASMUS. Institutionen
tar emot ett trettiotal utländska studenter varje år. Antalet svenskar som reser utomlands via
institutionens utbytesprogram är däremot mycket mindre. Det beror, enligt institutionen, på att
svenska studenter framförallt är intresserade av att studera i engelskspråkiga länder och institutionen har inte så många utbytesplatser i Storbritannien och Irland. Dessutom är utbudet av kurser
på engelska i andra länder relativt begränsat inom ERASMUS. De svenska studenterna ordnar
istället utlandsstudierna på egen hand.
Flera av institutionens C- och D-kurser ges på engelska. Det fungerar för det mesta bra. Ibland
händer det dock, berättade studenterna, att nivån på undervisning och diskussion blir lidande då
varken lärare eller studenter är tillräckligt bra på engelska.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Alla grundutbildningens kurser utvärderas, men svarsfrekvensen varierar. Ju mer missnöda
studenterna är desto fler svar kommer in.
För att skapa förutsättningar för ett mer formaliserat studentinflytande har institutionen försökt
stimulera studenterna att skapa ett ämnesråd. Det viktigaste sättet för studenterna att påverka
institutionen är dock fortfarande genom direktkontakt med lärare och handledare. Under platsbesöket beskrev studenterna sin institution som både öppen och välkomnande. Samtidigt är
studentgrupperna mycket stora inom grundkursen och det är i praktiken svårt för enskilda
studenter att utöva inflytande.
Problemet med att så få kvinnor fortsätter till högre studier har uppmärksammats sedan länge,
menar institutionen. Den väg man hittills valt för att ändra på detta är att uppmuntra kvinnliga
studenter att fortsätta sina studier i nationalekonomi och söka till forskarutbildningen. De senaste
åren har kvinnorna varit i majoritet bland de högst rankade kandidaterna till forskarutbildningen.
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Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

HÅS 1–20 p

498,6 476,8

HÅS 21–40 p

134,7 124,2

1999

2000

576 641,9
105,3

85,1

HÅS 41–60 p

50,4

38,2

56,8

48,9

HÅS 61–80 p

52,6

52,6

60,1

54,3

HÅP 1–20 p

392,4 321,4

427,1 457,4

HÅP 21–40 p

92,7

86,7

79,2

53,1

HÅP 41–60 p

26,6

27,8

41,0

35

HÅP 61–80 p

35,7

32,2

30,8

37,1

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

44

56

65

54

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

25

25

24

27

Genomströmningen är, enligt självvärderingen, en av institutionens svaga sidor. Den har i och för
sig förbättrats under senare år, men fortfarande tar studenterna lång tid på sig för att slutföra
framför allt D-kursen. År 1996 införde man möjligheten till fortlöpande examination, s.k.
duggor. Det fick studenterna att komma igång med sina studier tidigare under kursens gång.
Institutionen har genomfört uppföljningar av tidigare studenter på C- och D-nivåerna sedan
början på 1970-talet. Den senaste rapporten från år 1998 visar att studenterna fördelar sig relativt
jämt mellan offentlig och privat sektor och att de största arbetsgivarna återfinns inom offentlig
förvaltning och bankväsendet.

Forskarutbildningen
Förutom institutionens egna resurser, har institutionen även tillgång till forskarstaben vid IIES
och SOFI. En stor del av forskningen som bedrivs vid institutionen och vid dessa institut är
internationellt välrenommerad.
Sedan lång tid tillbaka ges forskarutbildningens kurser i samarbete med Handelshögskolan i
Stockholm (HHS) inom ramen för Stockholm Doctoral Program in Economics, Econometrics and
Finance (SDPE). Uppsala universitet deltar med kurser under det andra läsåret. Stockholms universitet och HHS har tidigare ansökt om att få bilda en forskarskola i nationalekonomi. Ansökan
beviljades dock inte.
Forskarutbildningen beskriver institutionen själv som generell.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Ekonomi
Finansieringen av doktoranderna är ett stort problem. Sedan de nya reglerna om full finansiering
av doktorander infördes läsåret 1997/98, och andelen doktorandtjänster kraftigt ökade, har antalet nyantagna minskat.

139

Omkring hälften av forskarutbildningens totala budget används idag till studiestöd. Tre fjärdedelar av medlen används till doktorandtjänster, resten går till utbildningsbidrag. Ambitionen är
att finansiera så många doktorander som möjligt genom utbildningsbidrag eftersom kostnaden för
sådana är hälften så hög som för doktorandtjänster.
Under det första året finansieras doktoranderna genom universitetets donationsstipendier, medan
ungefär två tredjedelar av tredje- och fjärdeårsdoktoranderna är externfinansierade, oftast genom
forskningsanlag från någon forskningsstiftelse.

Doktorander
Under de fyra senaste åren har i genomsnitt tio doktorander antagits varje år. Institutionens ledning beräknar att man har kapacitet att öka antalet doktorander med 50 procent utan att sänka
kvaliteten i undervisning och handledning. Institutionen hade under läsåret 2000/01 57 aktiva
doktorander, varav en fjärdedel var kvinnor. Söktrycket till forskarutbildningen bedöms vara
högt.
Något under hälften av de antagna doktoranderna har läst grundutbildningen vid institutionen.
Skälet till att det inte är fler är främst att konkurrensen om platserna är hård från studenter som
läst grundutbildningen i andra länder.
Idag bedriver genomsnittsdoktoranden undervisning mellan 10 och 15 procent av sin totala
arbetstid under det andra och tredje året. Denna undervisning betalas från anslaget för grundutbildningen. Pedagogiska kurser erbjuds, men är inte obligatoriska. Trots detta upplevde flera
doktorander att de ”kastats in i undervisning” utan egentlig förberedelse. De efterlyste ett förlängt
mentorskap, bland annat för att få stöd i frågor om undervisning.

Lärare och handledare
Institutionen har genom samarbetet med instituten 13 professorer, 10 docenter och runt 15 doktorer tillgängliga för undervisningen i forskarutbildningen.
Lärarna har i allmänhet en hög andel forskning i sin tjänst, men ansvaret för handledning av
doktorander är relativt ojämnt fördelat mellan professorer och docenter. Det beror på att det inte
finns så många doktorander på institutionen att alla lärare kan sysselsättas i handledningen. Professorer och docenter tjänstgör därför i relativt stor omfattning även inom grundutbildningen.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Kraven för doktorsexamen är vid Stockholms universitet 70 kurspoäng och 90 avhandlingspoäng.
Förstaårskurserna är obligatoriska medan andraårskurserna är valfria,. Samtliga kurser har formen
av föreläsningsserier.
Forskarutbildningen i nationalekonomi kan genom samarbetet med HHS erbjuda Sveriges bredaste kursutbud. Många doktorander läser också andraårskurser vid Uppsala universitet. Inför
läsåret 2000/01 planerades 32 olika fempoängskurser för andraårsdoktorander inom SDPE.
Dessutom tillkom de kurser som ges vid Uppsala universitet. Kurserna delas in i forskningsområden: spelteori, internationell ekonomi, makroekonomi, finansiell ekonomi, arbetsmarknads-
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teori, industriell organisation, ekonometri samt politisk ekonomi. Eftersom antalet doktorander
har minskat under senare år har institutionen emellertid tvingats lägga ned flera specialkurser.
I och med att kursprogrammet är gemensamt med HHS finns en mycket stor lärarkår. Behovet av
externa föreläsare beskriver institutionen som litet, men det förekommer att gästforskare
undervisar.
SDPE är från och med år 2001 anslutet till ett europeiskt nätverk av universitet, European
Network for Training in Economic Research (ENTER). Doktoranderna ges därmed möjlighet att
läsa kurser vid flera välkända universitet. Drygt hälften av doktoranderna ägnar en termin eller
mer åt studier vid något amerikanskt universitet.

Avhandlingsarbetet
De flesta avhandlingar som produceras vid institutionen är av sammanläggningstyp. Avhandlingsämnet föreslås i allmänhet av doktoranden själv. Det förekommer att doktoranderna samförfattar uppsatser, men för det mesta arbetar var och en för sig. Licentiatavhandlingar är inte
obligatoriska.
Huvudhandledaren är alltid anställd vid Stockholms universitet. Några doktorander är knutna till
privata forskningsinstitut och får då handledning lokalt av en biträdande handledare. Externa
handledare anlitas också ibland som biträdande handledare på informell basis. Under platsbesöket
tyckte doktoranderna att det skulle vara bra om samarbetet med HHS även kunde omfatta
handledarresursen.
Institutionen har en workshopserie där doktorander och forskare presenterar sin pågående forskning, och en högre seminarieserie primärt för inbjudna gäster. Slutseminarier och
licentiatseminarier ingår också i den högre seminarieserien. Utöver detta har IIES och SOFI egna
seminarieserier som i likhet med de högre seminarierna även är öppna för doktorander.
Institutionen finansierar en konferensresa för varje doktorand och doktoranderna kan själva söka
finansiering för ytterligare konferensdeltagande.

Resultat
Under tiden 1993/94–1999/00 disputerade 29 doktorander vid institutionen. Genomsnittstiden
för dem som disputerar idag ligger på ungefär 5,5 år. Institutionen har beslutat att ge doktoranderna en handledare tidigt under forskarutbildningen, för att på så sätt styra in var och en på ett
avhandlingsämne. Man diskuterar också möjligheten att begränsa handledarnas rätt att räkna av
handledning mot undervisningsskyldighet till tre år.
En annan åtgärd som, enligt doktoranderna, skulle kunna påverka genomströmningstiden, är om
man skulle få en egen dator att arbeta med redan från början av forskarutbildningen. Så är det
inte idag.
Ett par doktorander per år hoppar av forskarutbildningen. Ofta handlar det då om doktorander
som byter institutionstillhörighet, exempelvis till HHS eller till amerikanska universitet. I andra
fall tröttnar doktoranden och ger sig ut i arbetslivet. Det förekommer också att doktorander som
inte håller tempot uppmanas att sluta.
De färdiga doktorerna har inga problem att få anställning, vare sig inom den akademiska världen
eller som kvalificerade utredare. Många finner arbete utomlands. Möjligheterna att anställa
nydisputerade forskare på institutionen är däremot ganska små. Nyblivna doktorer som har egna
forskningspengar eller postdoc-stipendier kan dock erbjudas rum.
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Södertörns högskola

Inriktning/profil: Generell
Antal lärare år 20011: 6
Professorer: Docenter: Övriga disputerade lärare: 3

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 221
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 31
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 7
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 5

Bedömargruppens intryck
Södertörns högskola relativt nystartad och verksamheten kännetecknas av detta. Nationalekonomin har funnits vid högskolan sedan år 1997 och idag erbjuder man en grundutbildning i
ämnet upp till magisternivå. Särskilt A-nivåns kurser verkar hålla god kvalitet och är mycket
uppskattade av studenterna.
Efter att tidigare ha expanderat gör nu centrala ledningsproblem att ämnet har svårt att utvecklas
vidare. Dessa problem har påtalats tidigare av andra externa bedömare, men de är ännu inte lösta.
Lärarkollegiet har till exempel svårt att planera eftersom man saknar inblick och därmed påverkansmöjligheter i ämnets budget. Dessutom saknas administrativ personal som är direkt knuten
till ämnet och nationalekonomins lärare tyngs därför av en mängd administrativa göromål. Bland
lärarna vet man inte riktigt var budgetansvar och administrativt ansvar överhuvudtaget är placerat
inom högskolan.
Högskolan planerar att ansöka om att bli universitet, men högskolans visioner är inte förankrade
inom nationalekonomiämnet. Här är lärarna inte beredda att utvidga verksamheten till forskarutbildning. Högskoleledningen har försökt rekrytera en nationalekonomiprofessor. Detta skedde
delvis utan kontakter med ämnets företrädare inom högskolan. Här föreligger ett tydligt kommunikationsproblem.
En långsiktig konsekvens av bristen på kontroll kan bli att lärargruppen tunnas ut. Idag består
den av några få unga och ambitiösa lärare. Lärarna saknar också fasta forskningsmöjligheter i
tjänsten, vilket dels är oförenligt med högskolans ambitioner att bli universitet, dels gör det svårt
att rekrytera nya och kvalificerade lärare.

Bedömargruppens rekommendationer
För att stärka stabiliteten och kvaliteten i grundutbildningen bör samarbetet med Stockholms
universitet stärkas och formaliseras. Dessutom bör lärarna ges möjlighet till forskning inom
tjänsten.
Det är viktigt att högskolans ledning ger lärarna ett delegerat ansvar för ämnets budget och därmed en möjlighet till strategisk planering av utbildning och undervisning inom ämnet. Administrativt stöd behövs för att frigöra lärarna från vissa uppgifter.
Ledningens kommunikation med lärarstaben behöver förbättras.

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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I nuläget är lärarna tveksamma till att starta forskarutbildning. Det är en tvekan som är väl motiverad och som bör erkännas av högskoleledningen. Vi vill mycket bestämt avråda högskolan från
att starta en forskarutbildning inom ämnet nationalekonomi.

Grundutbildningen
En allmän inriktning
Utbildningen i nationalekonomi startade höstterminen 1997 vid Södertörns högskola. Under de
första åren har man satsat på att bygga upp en grundutbildning med magisterexamen av hög
kvalitet. Efter en snabb uppbyggnadsfas fick högskolan magisterexamensrätten i ämnet år 2000.
En mer specifik inriktning eller profil på utbildningen har ännu inte utformats. En möjlig inriktning är, enligt lärarna, finansiell ekonomi som finns representerat vid lärosätet bland annat genom
forskningsinstitutet CeFin (Centrum för bank och finans). En annan möjlig inriktning är
ekonomisk integration, tillväxt och ekonomisk utveckling inom Östersjöområdet. Just Östersjöområdet är genom kopplingen till Östersjöstiftelsen ett vanligt forskningsfält inom högskolan.
Nationalekonomi ingår som ett av fyra huvudämnen (sociologi, företagsekonomi och statsvetenskap) i programmet Politik, ekonomi och organisation. Utbildningen har en mångvetenskaplig
och problembaserad inriktning som syftar till att utveckla en helhetssyn på hur ekonomiska,
politiska, sociala och kulturella förhållanden samverkar i samhället. Studenterna rekommenderas
att tillbringa en eller två terminer vid ett utländskt universitet under den senare delen av
utbildningen.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Det finns inga ämnesinstitutioner vid Södertörns högskola. Tillsammans med ett antal andra
ämnen tillhör nationalekonomi istället avdelning fyra – en avdelning där en avdelningschef har
det övergripande ansvaret för ekonomi och för administration. Ämnet leds av en ämnesansvarig
som ansvarar för ledning och utveckling av utbildning och forskning i nationalekonomi. Alla
beslut som berör utbildning och kursutveckling fattas i ämnesstyrelsen, som sammanträder regelbundet under terminen. Informella diskussioner beskrivs som en viktig del av beslutsprocessen.
Enligt lärarkollegiet fungerar beslutsstrukturen inom ämnet tillfredsställande. Detta beror i
huvudsak på att man är en liten ämnesgrupp. Däremot anser lärarna att det är svårt med kontakter och informationsutbyte med andra delar av högskolan – särskilt i frågor som har med budgetarbete och administrativt stöd att göra. Här saknar man överblick. Budgetarbetet hanteras av högskoleledningen och i viss mån avdelningsledningen. Lärarna känner inte alltid till vilka resurser
som finns för utveckling av ämnet. Det har gjort det i princip omöjligt för dem att planera till
exempel kursutbud och nyrekryteringar.
På högskolan är det administrativa stödet organiserat i en central enhet, från vilken de olika
ämnena lånar tjänster. Det finns oklarheter kring vilken sorts tjänster som den administrativa
avdelningen ska tillhandahålla och vilka administrativa uppgifter som vilar på ämnet självt. Det
har lett till att lärarna inom nationalekonomi känner sig mycket tyngda av administrativa sysslor.
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De efterlyste klarare regler och helst en egen administrativ resurs. Studenterna hade också märkt
av problem med administrationen då de till exempel drabbats av problem med schemaläggningen.

Ekonomi
Under de senaste åren har anslaget per student minskat. Anpassningen till de minskade anslagen
har skett genom att man ökat storleken på seminariegrupperna och minskat antalet föreläsningar
per kurs. Vidare har medel för kursutveckling och forskning minskat.
Dock har antalet fast anställda lärare ökat och det har gjort att även antalet seminarier kunnat
öka.

Lärare
Lärarkollegiet består av sex personer. Tre av dessa är disputerade och två har licentiatexamen. Alla
lärare är män. Arbete pågår för att försöka intressera kvinnliga studenter att ansvara för en del
seminarier.
Två av de disputerade lärarna och en av licentiaterna ägnar sig åt forskning på halvtid. Högskolan
beviljar tjänstledighet från undervisningen till förmån för forskning, under förutsättning att forskaren har ordnat extern finansiering. Vid Södertörns högskola ingår ingen forskning i tjänsten.
Under år 2001 utlyste högskolans ledning en professur i nationalekonomi. Detta skedde utan att
lärarkollegiet deltog i formuleringen av annonsen och den kom därmed att innehålla flera flagranta fel. Lärarna betonade bestämt att de ville delta i den fortsatta rekryteringsprocessen. Helst
vill man genomföra rekryteringen på egen hand.

Studenter
Varje år läser drygt 400 studenter A-kursen i nationalekonomi och i genomsnitt följer 40 studenter per termin B-kursen, tio studenter går C-kursen och tre studenter deltar i D-kursen – som
dock bara givits en gång, under höstterminen 2000.
Ämnet konkurrerar med nationalekonomiinstitutionen vid Stockholms universitet om studenter.
Lärarna vid Södertörn menade att deras konkurrensmedel framförallt är pedagogiken och närheten till studenterna. Ett problem är emellertid att man har svårt att hålla kvar sina forskningsintresserade C- och D-studenter, eftersom finansieringsmöjligheterna för forskarutbildning inte är
helt utredda inom högskolan.
Många studenter har enligt självvärderingen bristande förkunskaper i matematik och svenska –
särskilt i förmågan att skriva löpande text. Lärarkollegiets bedömning är att många studenter som
uppfyller de formella behörighetskraven i verkligheten inte har motsvarande kunskaper.
Bristande förkunskaper i framförallt matematik gör att mer formella framställningar ges begränsat
utrymme i undervisningen. Detta är ett problem särskilt på grundkursen, men enligt lärarna
kvarstår det även på högre nivåer. På B-nivå ges därför en kurs i matematik om 30 timmar för att
underlätta för studenterna att sätta sig in i formaliserade framställningar. Eftersom den är frivillig
och inte ger några studiepoäng har lärarna dock svårt att motivera studenterna att läsa den.
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Undervisnings- och lärandeprocessen
Uppskattad A-kurs med föreläsningar och seminarier
Antalet studenter på A-kursen är drygt 200 årligen. Storleken på kurserna gör att studentaktiviteten inte blir särskilt hög. Detta kompenseras i viss utsträckning av seminarieundervisning.
Under en femveckorsperiod är den lärarledda undervisningen ca 40 timmar, varav ungefär 30
timmar utgörs av föreläsningar och 10 timmar ägnas åt seminarier. Under senare år har inslaget av
seminarieundervisning dessutom ökat. Det beror på att undervisningen i högre utsträckning sköts
av fast anställda lärare.
Endast 10–20 studenter går sedan vidare till B- och C-nivåerna. I och med att de här kurserna
blir mindre ökar också utrymmet för diskussioner under föreläsningar och seminarier. Studenternas förmåga till kritiskt och självständigt tänkande söker man stimulera genom att de tvingas
formulera och lösa ekonomiska problemställningar. Detta arbetssätt ges en allt större omfattning
på dessa högre nivåer.
Studenterna var mycket nöjda med pedagogiken på A-kursen. De tycker att lärarna lyckas väl
med att inspirera var och en att läsa vidare. Samtidigt menade de att pedagogiken kunde förbättras på de högre nivåerna, särskilt eftersom svårighetsgraden upplevdes som mycket högre där
än på A-kursen.
Högskolans egna resurser inom ämnet är begränsade. Eftersom lärarkollegiet till exempel inte kan
ge ett lika brett kursutbud som andra större institutioner, uppmuntrar man studenterna att gå de
kurser som de är intresserade av oavsett var de ges. Man är också öppen för ett mer uttalat samarbete om kurser med t.ex. Stockholms universitet.
Högskoleledningen har aviserat att Södertörns högskola kommer att ansöka om att bli universitet.
Det skulle innebära att nationalekonomiämnet vid högskolan skulle få rätt att examinera
doktorer, något som lärarna inte anser sig vara förberedda för. De vill se till att ha en stabil
grundutbildning och en större lärarresurs innan forskarutbildning blir aktuellt.

Handledning, uppsatser och examination
Terminerna på C- och D-nivån inleds med fyra uppsatsseminarier. På seminarierna behandlas
formalia och struktur i anslutning till uppsatsarbetet och ges en kortfattad introduktion till
vetenskapsteori. Efter avslutade seminarier ska studenten ha formulerat en problemställning och
sammanställt en PM på 1–2 sidor. Därefter utses handledaren. Handledaren har kontinuerliga
uppföljningssamtal med studenten för att se till att arbetet fortskrider inom den angivna tidsramen.
Alla kurser examineras med hjälp av skriftlig tentamen. Vissa kurser har även inslag av löpande
examination som tillgodoräknas i den skriftliga tentamen.

Nationell och internationell samverkan
Inom Södertörns högskola är arbetet med den tredje uppgiften centraliserat till högskoleledningen. Inom nationalekonomin finns inget sådant samarbete.
Dock finns forskningsinstitutet CeFin (Centrum för bank och finans) vid högskolan. Detta har
ett nätverk som består av en mängd företag och näringslivsorganisationer som kollegiet skulle
kunna utnyttja för att stärka den tredje uppgiften. Ett annat sätt att förstärka samarbetet med
omvärlden är att knyta examensarbeten till det kontaktnät som högskolan har i Östersjöregionen.
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Lärarna har tagit kontakter med andra lärosäten för att påbörja ett samarbete om kurser inom
områden där man själva saknar kompetens, till exempel inom miljöekonomi och U-landsekonomi.
Det internationella studentutbytet sker inom ramen för ERASMUS och ansvaret för studentutbytet vilar på högskolan centralt.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Huvudläraren eller seminarieläraren delar ut en kursutvärdering mot slutet av varje kurs, normalt
efter det sista föreläsningstillfället. Några fasta rutiner för kursutvärderingar finns emellertid inte.
Studenterna sade sig också sakna feedback på de kursutvärderingar som görs. De tyckte dessutom
att det var svårt att kritisera undervisningen när studentgruppen är liten och det är svårt att vara
anonym.
Studenterna har också möjlighet att påverka utbildningens utformning och innehåll genom det
ämnesråd som studentkåren ansvarar för. Dock har studenternas engagemang i rådet varit litet
fram till nyligen.
Under vårterminen 2001 har en person fått timmar avsatta i tjänsten för kursutveckling. Eftersom
alla lärare är män har kollegiet beslutat att försöka intressera kvinnliga studenter att undervisa i
seminarier.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

-

85,0

190,0

221,1

HÅS 21–40 p

-

17,5

36,2

31,6

HÅS 41–60 p

-

-

3,0

6,6

HÅS 61–80 p

-

4,8

3,8

5,2

HÅP 1–20 p

-

53,4

129,9

139,0

HÅP 21–40 p

-

6,5

19,0

19,4

HÅP 41–60 p

-

-

1,1

3,5

HÅP 61–80 p

-

1,6

2,0

1,9

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

-

-

-

5

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

-

-

-

-

Lärarna planerar att genomföra en undersökning av vart de studenter som tagit examen i nationalekonomi tar vägen. Eftersom bara några få har avlagt kandidat- och magisterexamen så här
långt har detta inte varit aktuellt tidigare.
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Umeå universitet

Inriktning/profil: Generell
Antal lärare år 20011: 19 (varav 16 tjänstgjorde 50 %
eller mer)
Professorer: 6 (varav 5 tjänstgjorde 50 % eller mer)
Docenter: 5 (varav 4 tjänstgjorde 50 % eller mer)
Övriga disputerade lärare: 6 (varav 5 tjänstgjorde
50 % eller mer)

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 236
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 39
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 11
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 14
Aktiva doktorander år 2000: 32
Antagna doktorander ht 2001: 7
Antal disputationer 1993/94–99/00: 182

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Med tanke på institutionens storlek och på den rekryteringsproblematik som följer med dess
nordliga läge i landet finns i Umeå ett kursutbud och en handledarkompetens inom både grundoch forskarutbildning som man har många anledningar att vara stolt över.
Det här är dessutom en välskött institution, bekräftar studenterna. Kursadministrationen fungerar
bra, kurser och utbildningsprogram är i allmänhet välplanerade och strukturerade och
kursvärderingar genomförs i princip konsekvent.
Sammantaget har man kommit att satsa relativt kraftfullt på undervisningen på A-nivån. I det här
sammanhanget vill vi framhålla duggasystemet som ett sätt att befrämja ett studentaktivt lärandesätt och underlätta för studenterna att komma igång i god tid med sina studier. Det befrämjar på
så sätt även genomströmningen på A-nivån. På B-nivån domineras undervisningen av föreläsningar.
Studenterna erbjuds ett brett kursutbud inom grundutbildningen. Här finns dock en allvarlig
brist. I Umeå ingår ingen undervisning i ekonometri i de reguljära A- till D-kurserna. Detta är
anmärkningsvärt. En sådan lucka i grundutbildningen skulle kunna innebära svårigheter för
studenter från Umeå att antas till forskarutbildning vid andra lärosäten.
Avsaknaden av ekonometri illustrerar samtidigt problemet med grundutbildningsstudenternas
bristande förkunskaper. Det var studenternas dåliga kunskaper i matematik som gjorde att
institutionen bestämde sig för att ta bort ekonometrin, trots att både resurser och kompetens för
denna sortens undervisning finns inom institutionen.

Forskarutbildningen
Institutionen har, givet sin storlek, en imponerande bredd i kursutbudet inom forskarutbildningen, med ett stående, årligt kursutbud och kompletterande valfria kurser.

1
2

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
För antalet disputationer per år under tidsperioden – se bilaga.
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Dessutom erbjuder man inte bara undervisning till institutionens egna doktorander, utan även till
doktorander från Luleå tekniska universitet, från institutionen för skogsekonomi vid SLU och
från Mitthögskolan. De externa doktoranderna deltar utan kostnad i Umeås forskarkurser.
Som en del av handledningen inom forskarutbildningen skriver doktoranden ofta en inledande
uppsats tillsammans med handledaren. Detta är ett sätt att avdramatisera själva avhandlingsskrivandet och att lära ut hur det går till att skriva ett vetenskapligt paper inom ämnet nationalekonomi.

Bedömargruppens rekommendationer
Ekonometrin bör, i enlighet med den nuvarande planeringen, återinföras i institutionens
grundutbildning. Detta är ett krav för att institutionen ska få behålla sin magisterexamensrätt
inom ämnet och Högskoleverket bör följa upp att denna förändring snarast genomförs.
Att ekonometrin togs bort ur grundkurserna motiverar institutionen med studenternas bristfälliga
förkunskaper. I samband med det kursutvecklingsarbete som för närvarande pågår vid
institutionen bör man dock utveckla andra och mer offensiva metoder, t.ex. stödundervisning, för
att hantera studenternas bristande eller varierande förkunskaper. Även antalet övnings- och
seminarietillfällen kan behöva öka.
Ett sätt att förstärka sin egen (och andras) lärar- och handledarresurs är genom att utveckla samarbetet med andra nationalekonomiska institutioner. Den samverkan som redan äger rum med
t.ex. skogsekonomiska institutionen inom SLU och med avdelningen för nationalekonomi vid
Luleå tekniska universitet bör utvecklas vidare. Samverkan bör kunna förstärkas både i anslutning
till forskarutbildningens kursutbud och kring lärar- och handledarresursen.

Grundutbildningen
Ett brett kursutbud
Höstterminen 1964 gavs den första kursen i nationalekonomi vid Umeå universitet. Då fanns fyra
personer anställda på institutionen. Den första professuren inrättades år 1965 och sedan dess har
man erbjudit även forskarutbildning. De första avhandlingarna lades fram år 1972.
Institutionen har expanderat kraftigt under de snart 40 år som den funnits. Antalet studenter,
doktorander och anställda har mångdubblats, och kursutbudet är omfattande för en institution av
den här storleken.
Varje termin erbjuds ett basutbud av kurser på A- till D-nivå. Vid sidan av baskurserna finns här
även ett antal valfria kurser. Dessa återkommer mer sällan och ges för det mesta med fördröjd
studietakt. På institutionens hemsida kan man räkna till 13 olika grundutbildningskurser under
våren 2001 och åtta kurser hösten 2001. Kurserna varierar i omfattning från 4,5 till 20 poäng.
Nationalekonomi ingår med en obligatorisk 20-poängskurs i sju av universitetets utbildningsprogram. I fyra av dessa är det möjligt att fördjupa sig i ämnet upp till och med D-nivå: Civilekonomprogrammet, Internationella ekonomprogrammet, Pol mag-programmet och Pol magprogrammet med miljöinriktning.
Inom Ekonomprogrammet med entreprenörskapsinriktning, Industriekonomprogrammet och
Service Management-programmet – samtliga inom ramen för Handelshögskolan – kan man inte
läsa mer nationalekonomi än de obligatoriska 20 poängen.
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Inom Handelshögskolan diskuteras nu ett internationellt magisterprogram – Graduate School of
Business – som ska göra kopplingen mellan grund- och forskarutbildning tydligare.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Institutionen för nationalekonomi är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå
universitet och ingår samtidigt i Handelshögskolan, som fungerar som paraplyorganisation inom
ekonomiområdet, och som framför har allt ett grundutbildningsansvar. Institutionens verksamhet
utanför Handelshögskolan är dock omfattande.
Institutionen leds av en institutionsstyrelse och har en prefekt som högste chef samt en studierektor med löpande och verkställande ansvar för grundutbildningen. För beslut som rör kurser
och kursplaner inom ämnesövergripande program finns särskilda ledningsgrupper inom den
samhällsvetenskapliga fakulteten, där lärar- och studentrepresentanter från berörda ämnen ingår.
De lärare som tjänstgör inom forskarutbildningen bildar institutionens handledarkollegium.
Detta sammanträder några gånger per år och diskuterar övergripande frågor om handledning,
kursutbud och antagning av doktorander.
Institutionen hade länge relativt få anställda och studenter och något av den informella beslutsoch informationsstruktur som utvecklades under den tiden lever fortfarande kvar. Detta kan bli
ett problem när man vuxit till den storlek som institutionen idag har. I självvärderingen talar man
om risken för att alla inte får del av beslut som fattas. Dock har detta blivit bättre med tiden och
den informella strukturen kompletteras nu med mer formella informations- och beslutsfora, som
exempelvis personalmöten och institutionsdagar.

Ekonomi
Institutionens anslag från fakulteten ökade mellan verksamhetsåren 1997 och 2000, framför allt
som ett resultat av att man under den här perioden startade nya utbildningsprogram och utökade
platserna på redan existerande program. Sammantaget ökade institutionens intäkter med 15 procent under perioden, medan kostnaderna ökade med sju procent. Det betyder att de ekonomiska
förutsättningarna att bedriva grundutbildning kan anses vara goda.
Under de senaste sex åren har institutionen arbetat ner ett ackumulerat överskott för grundutbildningen med nästan fyra miljoner kronor. Merparten av dessa medel har använts för att finansiera doktorandtjänster.

Lärare
Institutionen beskriver sin lärarresurs som stark. Lärar- och forskarstaben bestod av totalt 19
lärare/forskare under läsåret 2000/01. Där fanns sex professorer, fem docenter, sex doktorer samt
två icke disputerade lektorer.
I Umeå erbjuds undervisning inom samtliga nationalekonomins kärnområden. Dock skulle man
vilja stärka kompetensen i finansiell ekonomi och man arbetar just nu med rekryteringen till ett
nytt lektorat inom offentlig ekonomi. De allra flesta lärarna är internt rekryterade.
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Det finns en negativ trend när det gäller kvinnliga lärare i Umeå. Kvinnor som disputerar flyttar
söderut i större utsträckning än män, och förra läsåret var endast tre kvinnor huvudlärare för
något kursmoment inom grundutbildningen.
Relativt många av i synnerhet de yngre lärarna har gått kurser i pedagogisk metod som anordnas
internt inom universitetet. För nyanställda lärare betraktas sådana kurser som obligatoriska.
I Umeå trädde ett arbetstidsavtal för lärare i kraft år 1999, som innebar att lektorerna fick 20
procent av sin undervisningstjänst omvandlad till egen kompetensutveckling. Institutionen har
inte följt upp om eller på vilket sätt som lektorerna använder denna tid till. Man menar att det är
alltför svårt och dessutom knappast meningsfullt då det inte finns några sanktioner att ta till om
systemet skulle missbrukas.
Dock vet man att ungefär hälften av lektorerna har minst 50 procent av sina tjänster finansierade
med externa forskningsmedel och alltså undervisar på högst halvtid.

Studenter
Institutionen för nationalekonomi hade läsåret 2000/01 ungefär 440 studenter på A-nivå, ett 80tal på B-nivå och ca 20 studenter på vardera C- och D-nivån. Det totala antalet studenter var
mindre detta läsår än under tidigare år, eftersom att ett par ”extrakurser” på A-nivå saknades det
här året och för att antalet studenter på C- och D-nivå i princip halverats jämfört med 2–3 år
tidigare. Söktrycket har minskat, men institutionen fyller fortfarande samtliga sina platser.
Andelen kvinnliga studenter har på tre år ökat från 35 till 46 procent.
Enligt institutionens självvärdering har de flesta studenterna inga större problem med sina studier.
Genomströmningen ligger på 70–80 procent. Men man upplever att studerandegruppen blivit
mer heterogen.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Mycket teori och ingen ekonometri
Att läsa nationalekonomi i Umeå innebär att fokusera ekonomisk teori. Den starka teoribetoningen innebär att utrymmet för mer institutionell kunskap och för empiriska analyser blir
relativt litet. I Umeå ingår till exempel ingen ekonometri inom grundutbildningen. Istället
erbjuder man en fristående – och frivillig – 5-poängskurs i Matematik för ekonomer. Som ett
annat alternativ uppmuntrar institutionen studenterna att läsa kurser i statistik.
Ekonometrin ingick tidigare i grundkurserna, men plockades enligt lärargruppen bort då det
visade sig att studenterna hade så varierande förkunskaper i matematik att det inte längre upplevdes meningsfullt att erbjuda undervisning i det här momentet.
Men att hantera otillräckliga förkunskaper genom att ta bort vissa kursmoment är en strategi som
kan ifrågasättas. Under platsbesöket beskrev flera av studenterna på A- och B-nivåerna ämnet som
”inexakt” och ”omatematiskt”. Studenterna på högre nivåer ansåg i sin tur att delar av kurslitteraturen blir svåra att tillgodogöra sig när man inte har tillräckliga matematikkunskaper.
Institutionens ledning beskriver kvaliteten på de uppsatser som produceras inom grundutbildningen som klart varierande – beroende bland annat på att många av studenterna saknar kunskaper i ekonometri.
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Huvuddelen av undervisningsstoffet förmedlas på A-nivå via föreläsningar, kompletterade med
seminarier och gruppövningar. Enligt självvärderingen sker undervisningen på B-nivå endast i
form av föreläsningar, och på C- och D-nivå erbjuds studenterna föreläsningar och uppsatshandledning.
De studenter som bedömargruppen träffade vid platsbesöket, beskriver nationalekonomin som ett
tufft ämne, mer krävande än andra kurser man läst. Särskilt A-nivån uppfattas som svår.

Handledning, uppsatser och examination
Under platsbesöket uppskattade institutionsledningen att det i genomsnitt tar 1,5 termin för
studenterna att bli klara med sina C- och D-uppsatser. Att bli färdig med uppsatsen inom de
stipulerade tidsramarna beskriver studenterna själva som ”utopiskt”, även om institutionen
försöker stimulera var och en att komma igång med arbetet tidigt och även om man de senaste
åren utökat tiden för handledning. Detta räcker dock inte, enligt studenterna. Kvalitetskraven på
uppsatserna är höga och då tar det lång tid att slutföra arbetet.
När det gäller att komma igång med kursläsningen tidigt har nybörjaren god hjälp av det duggasystem som tillämpas på A-nivå sedan ett tiotal år tillbaka. Detta betonar både lärare och studenter. Man ger två duggor per kurs på A-nivå och varje dugga ger ett antal poäng tillgodo inför kursens avslutande tentamen.
Den vanligaste examinationsformen på samtliga nivåer är annars skriftlig tentamen. På B-nivå
kompletteras denna med inlämningsuppgifter och på C- och D-nivå med uppsatser.

Nationell och internationell samverkan
I Umeå samverkar man bara i begränsad omfattning med andra svenska lärosäten inom grundutbildningen. Man erbjuder dock viss undervisning – och examinerar – studenter på D-nivå från
Mitthögskolan.
När det gäller uppdragsutbildning förlitar sig institutionen till den särskilda organisation som
finns inom Handelshögskolan. Uppdragsutbildningen är så begränsad att den inte har påverkat
förutsättningarna för övrig utbildning i ämnet.
Institutionen för nationalekonomi erbjuder grundutbildningsstudenterna en rad möjligheter att
studera utomlands. Handelshögskolan har exempelvis avtal med 61 partneruniversitet (137
utbytesplatser) och flera nationalekonomistudenter har läst utomlands inom ramen för dessa.
Från höstterminen 1999 till vårterminen 2001 studerade dock endast en grundutbildningsstudent
från institutionen utomlands inom ramen för institutionens egna utbytesprogram. Under den
senaste fyraårsperioden har 14 C- och D-studenter skrivit sina uppsatser som SIDA-finansierade
Minor Field Studies (MFS).
Lärare från institutionen undervisar nu vid University of Namibia på uppdrag av SIDA och en
lärare har under de senaste tre åren bedrivit undervisning i Vietnam.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Framförallt via sina representanter i institutionsstyrelse och ledningsgrupper (på programnivå) har
studenterna möjligheter att påverka sina kurser och sin undervisning. Men då gäller det i första
hand en påverkan på sikt. När det gäller det mer omedelbara inflytandet har A-studenterna ett
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s.k. förtroenderåd. Detta består av lärare och studenter och träffas regelbundet under terminen för
att bland annat diskutera undervisningens uppläggning och genomförande.
I slutet av 1980-talet genomförde institutionen en rad förändringar av grundutbildningen som
lade grunden för 1990-talets verksamhet. Dessa åtgärder bedömdes länge som tillräckliga. Kursutvärderingar genomförs efter åtminstone alla kurser på A- och B-nivå och studenterna ger institutionen goda omdömen både när det gäller undervisning och kursadministration.
Det kursutvecklingsarbete som nu pågår är därmed det första större kvalitetsutvecklingsarbete
som genomförts under den senaste tioårsperioden. Exempelvis planerar man att införa mer muntlig och skriftlig färdighetsträning på både A- och B-nivå, och att införa ekonometri på B-kursen
för att tillföra kursen fler empiriska tillämpningar. Höstterminen 2002 är det tänkt att de nya
kurserna ska vara igång.
Det finns ingen formell strategi för att främja social och/eller etnisk mångfald vid institutionen.
Jämställdhetsfrågan uppmärksammas genom studentträffar för kvinnliga studenter för att locka
dessa att läsa vidare på B-, C- och D-nivå, och i förlängningen för att öka antalet kvinnliga doktorander. Från och med höstterminen 2003 ges även en 10-poängskurs i Ekonomi och genus.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 01–20 p

260

238

215

236

HÅS 21–40 p

43

52

53

39

HÅS 41–60 p

27

27

13

11

HÅS 61–80 p

5

8

10

14

HÅP 01–20 p

200

190

181

192

HÅP 21–40 p

30

39

34

32

HÅP 41–60 p

22

21

14

8

HÅP 61–80 p

4

5

7

8

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

19

24

29

11

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

6

7

8

10

I Umeå tenderar söktrycket att minska till samtliga nivåer inom grundutbildningen. Redan idag
är det i princip bara A-nivån som bär sina egna kostnader.
Troligen skulle en skärpning av kraven på matematikkunskaper bidra till att öka genomströmningen i ämnet. Men detta är inget som institutionen förordar, eftersom det samtidigt skulle leda
till att rekryteringsunderlaget minskade.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningens profil framträder i Umeå i de arbetsgrupper i arbetsmarknadsekonomi,
naturresurs- och miljöekonomi, offentlig ekonomi och ekonometri som inrättats och där
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doktorandernas arbeten diskuteras kontinuerligt. Arbetsgrupperna motsvarar i princip den forskningsinriktning som respektive professor vid institutionen representerar.
En profilering av forskarutbildningen är emellertid inte en nyckelfråga i Umeå. I både självvärderingen och under platsbesöket framhåller institutionen istället den vetenskapliga bredd som
handledarkollegiet representerar och sin strävan efter att bredda sig ytterligare.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Ekonomi
I och med utgången av år 2001 beräknas institutionens ackumulerade överskott understiga fem
procent och då finns inte längre utrymme för att som tidigare använda institutionens interna
medel för att finansiera doktorandtjänster. Fortsättningsvis får man lita till medel från fakulteten
och externa medel, för att både finansiera doktoranderna och de lärare som har sina tjänster inom
forskning och forskarutbildning.
På kortare sikt kommer medelstilldelningen från fakulteten att vara relativt hög. Både antalet
studiestöd som man får från fakulteten och den s.k. aktivitetstilldelningen baseras på institutionens genomsnittliga produktion av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser under de
närmast föregående fem åren. Denna produktion har varit god och beräknas bli så även under
innevarande år.
Men med ett minskande söktryck till forskarutbildningen varnar institutionen för att även antalet
doktorsavhandlingar kan komma att minska. Det innebär i så fall att andelen externa forskningsmedel kommer att behöva öka i framtiden.

Lärare och handledare
Av självvärderingen framgår att under läsåret 2000/01 var 14 av institutionens lärare verksamma
som lärare eller handledare inom forskarutbildningen.
Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare och en bihandledare och dessa väljs i huvudsak
bland institutionens professorer och docentmeriterade lektorer och forskare. Det är ytterst sällan
som man använder sig av extern handledning. Institutionens policy är att åtminstone huvudhandledaren ska vara verksam i Umeå. Just nu har man dock två doktorander som är verksamma
vid Mitthögskolan och vilkas bihandledare även är knutna dit.

Doktorander
Institutionen för nationalekonomi hade under läsåret 2000/01 32 aktiva doktorander, varav åtta
var kvinnor. Andelen kvinnliga doktorander har varierat mellan 18 och 26 procent under den
senaste fyraårsperioden.
När de nya bestämmelserna om finansiering av forskarutbildningen infördes inför läsåret 1998/99
ledde detta till att institutionen valde att minska antagningen till forskarutbildningen. Sedan dess
har tre eller fyra doktorander antagits varje år. Men det är inte bara finansieringskravet som
orsakat den lägre antagningen. Den beror också på att söktrycket har minskat. De flesta
doktoranderna rekryteras internt och institutionen försöker nu att locka nya studenter genom att
informera om forskarutbildningen redan inom grundutbildningen och genom att annonsera i
pressen och på hemsidan.
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En annan strategi som diskuteras är att försöka rekrytera utländska studenter.
Under 1990-talet har ungefär lika många doktorander varit finansierade via externa medel som
via fakultetsmedel. Institutionen försöker erbjuda doktoranden finansiering från antagningsdagen
och det vanliga är att doktoranden inleder forskarutbildningen med utbildningsbidrag under 1–
1,5 år, för att sedan övergå till doktorandtjänst. Det är en lösning som valts för att öka intresset
för forskarutbildningen.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Av de 80 kurspoäng som krävs för doktorsexamen är 40 obligatoriska. Alla obligatoriska kurser
erbjuds varje år och vanligtvis inleder doktoranderna sin utbildning med att läsa dessa under ett
år.
Doktoranderna kommer till forskarutbildningen med varierande bakgrundskunskap. Några har
inte läst någon ekonometri, matematik eller statistik alls, medan andra kompletteringsläst flera
sådana kurser. Forskarutbildningen inleds därför med en kondenserad intensivläsningsperiod,
enligt forskarutbildningens lärare ”… för att lyfta studenterna till forskarutbildningsnivå”.
De valfria kurserna erbjuds efter doktorandernas behov och utgörs ofta av självstudiekurser.
I Umeå är det vanligt att externa doktorander deltar i institutionens kurser. Framför allt doktorander som är antagna i Luleå och vid institutionen för skogsekonomi vid SLU brukar läsa hela
eller delar av det obligatoriska kursprogrammet.
Det förekommer även att doktorander från Umeå läser forskarkurser vid andra lärosäten, men då
gör man detta i första hand utomlands. Institutionen håller här fram Umeå universitets utbytesavtal med University of California, Berkeley, och institutionens eget avtal med University of
Wisconsin i Madison, som utnyttjas flitigt. Doktoranderna har också möjligheter att studera vid
något universitet i valfritt fransktalande land med hjälp av fondmedel, och att arbeta i Namibia
för SIDA:s räkning.
Institutionen bekostar en internationell konferens per doktorand och uppmuntrar alla att söka
medel för ytterligare deltagande. Intresset bland doktoranderna för att själva söka medel för
konferenser eller utlandsstudier är dock mindre än vad institutionens lärare skulle önska sig.
Doktoranderna själva menar sig inte alltid ha tid att åka på konferenser.
Inom institutionen finns fyra arbetsgrupper med egna seminarieserier, där doktorandernas
arbeten seminariebehandlas fortlöpande under utbildningen. Deltagande i institutionens högre
seminarium är obligatoriskt.

Avhandlingsarbetet
De nyblivna doktoranderna engageras för det mesta i ett projekt tillsammans med sin handledare
och avhandlingsämnet väljs med anknytning till projektet.
Doktoranderna skriver alltid sina avhandlingar var och en för sig. Man gör sammanläggningsavhandlingar och skriver ofta den första uppsatsen i dessa tillsammans med sin handledare. Institutionen rekommenderar var och en att avlägga licentiatexamen som ett första steg i forskarutbildningen, men det är inte obligatoriskt och flera avstår.
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En gång om året genomförs doktorandsamtal. I dessa deltar doktoranden och tre seniora forskare,
däremot inte den egna handledaren. Här diskuteras kurser och handledning och här fångar man
upp många av de problem som förekommer under avhandlingsarbetets gång. Inte för att det
förekommer särskilt mycket problem, menade i alla fall de doktorander som mötte
bedömargruppen. Man beskriver institutionens organisation som ”platt”, med lärare som är
engagerade och lätta att komma till tals med.
I institutionens självvärdering talas om behovet av att ”vårda” doktoranderna bättre, att underlätta
för dem att fullfölja sin utbildning. Detta, säger institutionen, har ”inte varit en av våra starka
sidor”.

Resultat
Mellan läsåren 1993/94 och 1999/00 har 18 doktorander disputerat vid institutionen och
ytterligare sex har avlagt licentiatexamen. I genomsnitt tog det 6,5 år för doktoranderna att
slutföra sina forskarstudier. Under senare år har institutionen genomfört flera åtgärder för att
effektivisera forskarutbildningen. Bland annat har man infört ett system med två handledare,
uppmuntrat uppsatsskrivande tillsammans med handledaren, infört uppföljning via doktorandsamtal och inrättat arbetsgrupper. Genomsnittstiden för en doktorsavhandling har minskat med
drygt fem terminer jämfört med 1980-talet.
Av periodens nya doktorer är sex kvinnor, men trenden är negativ. Andelen kvinnor som disputerar har sjunkit stadigt och institutionen bedömer att kvinnornas andel kommer att sjunka ytterligare under de kommande åren.
Under de senaste fyra av dessa år har sammanlagt 15 personer avbrutit sin forskarutbildning.
Varför det blivit så många vet man egentligen inte.
I takt med att institutionen har vuxit har det blivit mindre vanligt att de nyblivna doktorerna
stannar kvar. De som nu lämnar har inga problem att få arbete, antingen på något av de nya universiteten och högskolorna eller utanför högskolesektorn, främst i Stockholmsområdet. Av de
kvinnor som disputerat vid institutionen finns idag två kvar.
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Uppsala universitet

Inriktning/profil: Arbetsmarknadsekonomi, offentlig
ekonomi, makroteori
Antal lärare år 20011: 42 (varav 26 tjänstgjorde 50 %
eller mer)
Professorer: 14 (varav 6 tjänstgjorde 50 % eller mer)
Docenter: 6 (varav 4 tjänstgjorde 50 % eller mer)
Övriga disputerade lärare: 14 (varav 9 tjänstgjorde
50 % eller mer)

Helårsstudenter på A- och B-nivå år 2000: 363,2
Helårsstudenter på C- och D-nivå år 2000: 62,4
Aktiva doktorander år 2000: 50
Antagna doktorander år 2000: 11
Antal disputationer 1993/94 – 99/00: 332

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Vid nationalekonomiska institutionen i Uppsala erbjuds en grundutbildning i nationalekonomi
som vi vill framhålla som både kvalificerad och solid.
Utbildningens väl sammanhållna struktur är värd att lyfta fram. Väsentliga delar av kursutbudet
är obligatoriskt. På så sätt guidas studenterna genom en grundutbildning där progressionen kan
garanteras och en helhetssyn på ämnet främjas. De valfria kurserna anknyter till institutionens
forskningsinriktning.
Institutionen har infört obligatorisk matematikundervisning som inledning på A-, B- och Cnivåerna. Det är en åtgärd som både studenter och vi som bedömargrupp uppskattar.
Ett problem med kursutbudet är att ekonometrin inte är obligatorisk på någon nivå. Utan
ekonometri uppstår en lucka i många studenters kunskapsbas.
Ansvaret för kurserna i ekonometri/statistik vilar dock inte på den nationalekonomiska institutionen utan på institutionen för informationsvetenskap. Detta innebär en ämnesmässig splittring
som medför att ämnets företrädare har begränsade möjligheter att påverka utbudets omfattning
och innehåll när det gäller ekonometri/statistik.
I nuläget finns flera lektorer och adjunkter vid institutionen med stor undervisningsbörda och
små möjligheter till forskning eller annan kompetensutveckling vilket är bekymrande.
FINSAM-programmet är ett intressant inslag i institutionens kursutbud, med sin ämnesmässiga
tonvikt inom området finansiell ekonomi och med det arbetsmarknadsråd som kommer att medverka i undervisning och handledning av studenter inom programmet.

Forskarutbildningen
Även om resursen försvagats under senare år måste Uppsalas handledarresurs och forskarmiljö
beskrivas som mycket stark. Genom att dessutom inte splittra resurserna, utan koncentrera dem
1
2

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
För antalet disputationer per år under tidsperioden – se bilaga.
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till vissa etablerade profilområden, skapar man kvalitet i forskarutbildningen. Genomströmningen
är god.
Det kursutbud som erbjuds tillsammans med Stockholms universitet och Handelshögskolan i
Stockholm under forskarutbildningens andra år är oöverträffat i Sverige.
Några av doktoranderna har under senare år upplevt det första kursåret som alltför pressande. Det
är positivt att institutionen reagerat på de uppgifter som kommit fram om förstaårsdoktorandernas arbets- och studiesituation och att man vidtagit vissa åtgärder för att förbättra denna.
Det ger dessutom ett konstruktivt intryck att man i det här sammanhanget prövar lösningar som
inte innebär att kravnivån i utbildningen sänks.

Bedömargruppens rekommendationer
Ansvaret för undervisningen i statistik/ekonometri bör flyttas från den informationsvetenskapliga,
till den nationalekonomiska institutionen. På så sätt nyttjas institutionens forsknings- och
lärarkompetens inom området mer konstruktivt än nu.
Ekonometrikurserna bör ingå bland de obligatoriska kurserna i grundutbildningen. En god
ekonometrisk/statistisk kunskapsbas är viktig både för grundutbildningens studenter och
forskarutbildningens doktorander.
I nuläget är forskningsutrymmet ojämnt fördelat mellan olika lärare inom grundutbildningen.
Detta är inte tillfredsställande på sikt. Det är av avgörande betydelse för grundutbildningens
kvalitet att studenterna undervisas av forskande lärare. Om lärarna har så stor undervisningsbörda
att universitetets arbetstidsavtal inte kan följas bör åtgärder vidtas.
Forskarutbildningens kursprogram är mycket bra. Institutionen bör, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, utveckla en nationell forskarskola i nationalekonomi.

Grundutbildningen
Möjligheter till specialisering
Nationalekonomiska institutionen i Uppsala firade sitt 250-års jubileum år 1991. Utvecklingen
mot dagens forskarutbildningsinstitution startade emellertid i mitten av 1980-talet, samtidigt som
antalet professurer vid institutionen började växa. Grundutbildningen började expandera redan
under 1960-talet och antalet studenter var från slutet av 1960-talet och fram mot slutet av 1970talet periodvis mycket stort, vissa perioder nästan dubbelt så stort som i dagsläget.
Forskningen i nationalekonomi i Uppsala handlar främst om arbetsmarknadsfrågor, ekonometri,
offentlig ekonomi och makroteori, och denna inriktning reflekteras också i valfria kurser inom
grundutbildningen.
Ämnet är obligatoriskt inom universitetets Ekonomprogram, Pol mag-program och FINSAMprogram. Det kan även läsas inom Samhällsvetarprogrammet och det Matematiskt-naturvetenskapliga programmet. Dessutom utbildar institutionen blivande grundskollärare och gymnasielärare i nationalekonomi.
FINSAM-programmet är ett fyraårigt magisterprogram med inriktning mot finansiell och
samhällsekonomisk analys. Här vill institutionen utbilda nationalekonomer som svarar mot
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arbetsmarknadens behov, samtidigt som man skapat ett forum för undervisning i finansiell
ekonomi – en inriktning som t.ex. inte ingår i det mer företagsekonomiskt dominerade
Ekonomprogrammet. Till programmet har knutits ett arbetsmarknadsråd från näringsliv och
offentliga institutioner. Avsikten är att dessa personer ska delta som gästföreläsare inom
programmet och hjälpa till med handledning.
FINSAM-programmet har funnits i snart två år och 30 studenter har antagits varje höst.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Nationalekonomiska institutionen leds av en styrelse, och för den löpande verksamheten svarar
prefekt, studierektorer och studievägledare. Dessa personer (exklusive studierektorn för forskarutbildningen) utgör dessutom institutionens grundutbildningskommitté, som fungerar som prefektens stöd i hanteringen av löpande ärenden. Större förändringar diskuteras mer allmänt inom
institutionen.
Institutionen har även en ledningsgrupp som består av prefekt, professorer, chefsadministratör,
studierektorer och en doktorandrepresentant.
Enligt självvärderingen är detta en välfungerande organisation. Dock upplever ”enskilda anställda
och grupper av anställda” att den inte ger dem tillräckligt inflytande över de beslut som fattas
internt.
Nationalekonomiämnets inplacering i den större universitetsorganisationen är problematisk i
åtminstone ett avseende: Ekonometrin hör i Uppsala till institutionen för informationsvetenskap.
Undervisningen inom en del av de tillämpade delarna ges dock av lärare från den nationalekonomiska institutionen. Det här beskrivs inte som en lyckad situation. Under platsbesöket menade
lärarna att det är svårt att få styrsel på undervisningen i ekonometri och statistik. Studenterna
ansåg att de här kurserna inte håller samma kvalitet som nationalekonomiinstitutionens egna
kurser.
I Uppsala kan man också läsa upp till och med D-nivån i nationalekonomi utan att ha gått en
enda kurs i ekonometri/statistik.

Ekonomi
Under 1998–1999 byggdes Ekonomikum om. Det är den byggnad inom Uppsala universitet som
bland annan inrymmer den nationalekonomiska institutionen. De ökade kostnader som ombyggnationen fört med sig belastar respektive institutions budget.
Institutionen uppskattar att anslagen till grundutbildningen minskat med ungefär 30 procent
realt sedan år 1996. Ungefär en tredjedel av den minskningen förklaras av färre årsstudieplatser,
och två tredjedelar beror på att man numera får mindre pengar per student.
Från och med år 2000 har trenden vänt och anslagsutvecklingen är positiv. Idag beskriver man
inte ekonomin som ett problem inom grundutbildningen.
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Lärare
Enligt självvärderingen fanns år 2001 14 professorer, sex docenter och 14 andra disputerade lärare
vid institutionen. Av dessa var fyra kvinnor. Dessutom tillkom ett antal timanställda lärare.
Under senare år har besparingar lett till att antalet lektorer och adjunkter minskat. Dessutom
kommer många av lärarna att pensioneras de närmaste åren. Idag finns dock flera unga forskare
inom institutionen, redo att söka tjänst.
Universitetets arbetstidsavtal stipulerar att lektorerna ska ha utrymme för 20 procents forskning
eller kompetensutveckling i tjänsten och att adjunkterna ska ha 10 procent till forskning eller
annan kompetensutveckling. Problemet med avtalet är dock enligt lärarna att interna besparingar
gjort att undervisningsbördan idag är stor för de lärare som inte har tillgång till externa medel.

Studenter
Antalet studenter uppgår till idag drygt 950 per år. Nästan 600 av dessa läser på A-nivå, 200 på
B-nivå, 90 på C-nivå och 60 på D-nivå. Läsåret 2000/01 var andelen kvinnliga studenter 41
procent inom grundutbildningen.
I Uppsala beskrivs inte rekryteringen till grundutbildningen som ett stort problem. Antalet studenter har minskat sedan år 1997, både totalt och på respektive nivå, men det är ingen obruten
trend. Antagningssiffrorna varierar år från och år och institutionen noterar att antalet programstudenter som väljer att läsa ämnets B-nivå ökar. Från och med läsåret 2001/02 har man infört
platsgaranti på alla kurser från B-nivå och uppåt.
Det minskade söktrycket har enligt självvärderingen inneburit att man fått ta emot allt fler studenter med bristfälliga kunskaper i matematik, svenska och engelska. Dessutom saknar flera av
studenterna på C- och D-nivåerna tillräckliga kunskaper i statistik. På de här nivåerna, och inom
forskarutbildningen, kan bristen på statistik och ekonometri i grundutbildningen leda till svårigheter att tillgodogöra sig ämnesstoffet och att prestera självständiga arbeten.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Fast struktur och höga krav
Grundutbildningen är tydligt strukturerad. Upp till och med C-nivån är bara två 5-poängskurser
på B-nivån valfria, övriga kurser är obligatoriska. På D-nivån finns däremot en mängd fördjupningskurser att välja mellan. De valfria kurserna anknyter till den forskning som bedrivs vid
institutionen.
Studenterna läser makroteori på B- och D-nivå och mikroteori på A- och C-nivå. Det innebär att
stegringen av matematikkraven mellan framför allt B- och C-nivåerna blir ”stor” enligt lärarna,
och ”skrämmande” enligt studenterna. Även matematikinslagen på B-nivå känns tunga. Som stöd
har institutionen infört matematikundervisning som inledning på A-, B- och C-nivåerna. Det är
ett initiativ som lovordades av studenterna. Man erbjuder sedan vårterminen 2001 även en Dkurs i Finansiell matematik/finansiell ekonomi tillsammans med den matematiska institutionen.
Att döma av den kurslitteratur och de tentamensfrågor som bedömargruppen tagit del av är
kurskraven på grundutbildningen i allmänhet höga. Det är dessutom inte ovanligt att studenterna
har professorer som föreläsare. Studenterna berömmer sina kompetenta och tillgängliga lärare,
men menar samtidigt att alltför avancerad undervisning är bortkastad om man som student inte
kan tillgodogöra sig den.
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De senaste årens minskade resurser har institutionen hanterat genom att införa färre
undervisningstillfällen och större undervisningsgrupper. De räkneövningar som tidigare ingick i
undervisningen på D-nivå har ersatts med ett mindre antal seminarier på A- och B-nivåerna.

Handledning, uppsatser och examination
I första hand är det institutionens forskare och forskningsaktiva lärare som handleder C- och Duppsatserna. C-uppsatserna skriver studenterna två och två, medan D-uppsatsen är ett enskilt
arbete. Uppsatsarbetet följer en strikt uppläggning och inleds med ett metodseminarium tidigt på
terminen. Själva skrivarbetet sker i huvudsak under terminens andra hälft och det avslutas med
slutseminarier som äger rum under en begränsad tid i slutet av varje termin. Efter slutseminariet
korrigeras uppsatserna. Enligt D-studenterna är de krav som ställs på C- och D-uppsatserna
ganska lika.
Många av studenterna är nöjda med den handledning som erbjuds och ungefär 2/3 av studenterna brukar bli klara med sina C- och D-uppsatser i tid. Däremot menar man att förberedelserna
inför uppsatsarbetet och metodseminariet bör utvecklas vidare. Det är också något som institutionen planerar att ta itu med.
Den vanligaste examinationsformen inom grundutbildningen är salsskrivningar. På A- och Bnivå förekommer också viss examination i seminarieform.

Nationell och internationell samverkan
Enligt självvärderingen är institutionens uppdragsutbildning mycket begränsad. Det beror dels på
att lärare saknas inom de områden som efterfrågas, dels på att man inte vill ta resurser från den
ordinarie utbildningen.
Internationaliseringen på grundutbildningsnivå består i huvudsak av två verksamheter; studentutbyten inom ramen för EU-programmet Socrates II, och Minor Field Studies (MFS) som finansieras
av SIDA. I genomsnitt utför fem studenter MFS i olika utvecklingsländer varje år och 7–10 Dstudenter nyttjar utbytesprogrammet för utlandsstudier.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
I institutionens styrelse ingår studeranderepresentanter, men deras inflytande begränsas av bristen
på kontinuitet i uppdraget. Studenterna väljs till styrelsen för ett år i taget, många läser bara en
termin eller ett år vid institutionen och många hoppar av styrelsearbetet. Institutionen har även
svårt att engagera studenter utanför institutionsstyrelsen i arbetet med att bereda olika frågor. För
att åtgärda detta har man infört lärardagar och lärarmöten där även studenter deltar. I FINSAMprogrammets ledningsgrupp ingår två studentrepresentanter.
Självvärderingar genomförs efter alla kurser. Resultaten av dessa analyseras av grundutbildningskommittén och protokollen från kommitténs möten lämnas till institutionsstyrelsen.
Institutionen kan inte peka på några konkreta åtgärder för att stimulera jämställdhet och etnisk
och social mångfald på institutionen. Däremot tas denna sorts frågeställningar upp i undervisningen. På B-nivå erbjuds exempelvis kursen Gender and Economics.
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Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–40 p

397,4

379,9

365,1

363,2

HÅS 41–80 p

79,3

87,7

72,3

62,4

HÅP 1–40 p

322,3

302,0

276,0

262,8

HÅP 41–80 p

56,6

59,3

53,5

48,9

Antal studenter på C-nivå som har examinerats.

27

42

34

27

Antal studenter på D-nivå som har examinerats.

13

16

17

19

Institutionen märker av ett minskat söktryck till framförallt A-nivån. Från att tidigare ha haft
hundratals reserver kunde man inför vårterminen 2001 ta emot i stort sett samtliga sökande.
Några särskilda rekryteringsinsatser för att hantera det minskade söktrycket planeras inte, förutom
att man marknadsför FINSAM-programmet.
De studenter som fördjupar sig i nationalekonomi vid Uppsala universitet verkar ha lätt att få
arbete efter examen. Studenterna arbetar oftare inom privat än inom offentlig sektor och de flesta
stannar i Stockholm-Uppsalaregionen. En enkätundersökning som genomförts av Civilekonomerna bland Uppsalas ekonomstudenter visar dessutom att nationalekonomernas medianinkomst i
genomsnitt överstiger företagsekonomernas, både i riket som helhet och i Uppsala.

Forskarutbildningen
Nationalekonomiska institutionen erbjuder två forskarutbildningar – en i nationalekonomi och
en i ekonometri. Den senare ges i samarbete med institutionen för informationsvetenskap
(statistik).
Forskning och forskarutbildning är inriktade mot arbetsmarknad, ekonometri, offentlig ekonomi
och makroteori. Konkurrensen om doktorander är hård i Stockholm-Uppsalaregionen och därför
betonar institutionen sin forskningsprofil. Man erbjuder inte forskarutbildning inom alla ämnets
delområden eftersom man inte anser sig ha resurser att erbjuda tillräckligt hög kvalitet på undervisning och handledning inom alla. ”Det är bättre att vara bäst inom några områden än att
komma tvåa inom fler.”
Forskningen vid institutionen har idag omfattande externa kontakter. I Uppsala är forskarna ofta
engagerade i offentliga utredningar, och samarbete bedrivs med t.ex. Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU), Riksbanken, Finansdepartementet, SCB och NUTEK.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Lärare och handledare
Vid institutionen finns 14 professorer. Två av dessa arbetar vid Institutet för Bostadsforskning
(IBF) i Gävle, som är en del av fakulteten i Uppsala. Deras arbete vid institutionen i Uppsala
handlar i första hand om att handleda C- och D-uppsatser. Ytterligare två professorer har 80
procent av sina tjänster förlagda till Högskolan Dalarna.
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Två professurer är vakanta. Inom fakulteten diskuteras nu att återbesätta dessa, samtidigt som
institutionen inrättar en forskarassistenttjänst med inriktning mot finansiell ekonomi – där man,
enligt institutionsledningen, idag har brist på kompetenta forskare och handledare.

Doktorander
I Uppsala har man för närvarande 50 aktiva doktorander, varav 16 är kvinnor. Söktrycket till
forskarutbildningen är högt, varje år får man in 30–50 ansökningar. Antalet ökar dessutom,
särskilt andelen externa sökande, eftersom man även marknadsför sig mot utlandet.
Varje år antas ett tiotal doktorander. Det är ett antal som varit konstant under åtminstone de
senaste tio åren. Institutionen behöver ha minst så många nyantagna för att kunna hålla igång en
forskarutbildning av den omfattning som erbjuds idag. Dessutom uppstår ”klasskänsla” med så
många doktorander i varje årskull, betonar lärarna.
Men dyrt blir det. Varje år behöver man finna finansiering till ytterligare tio doktorander. De
första 1–2 åren får varje doktorand utbildningsbidrag. Under själva avhandlingsarbetet erbjuds de
flesta externfinansierade doktorandtjänster (stipendiefonder, forskningsfonder).
Antagningen till forskarutbildningen har inte påverkats av det nya finansieringssystem som infördes allmänt inom högskolan 1997/98 eftersom institutionen redan 1990/91 införde ett liknande system med sammanhållet första kursår och finansiering av doktoranderna efter den första
terminen.
På grund av minskade resurser till grundutbildningen har doktorandernas undervisningsskyldighet skurits ner de senaste åren.

Ekonomi
Finansieringen av doktoranderna beskrivs som ett stort problem och skapar ett betydande underskott. Dessutom varierar tilldelningen av fakultetsmedel från år till år och det bidrar till att skapa
osäkra planeringsförutsättningar. Inför den närmaste framtiden ser dock ekonomin lite ljusare ut
än tidigare. Eftersom man haft relativt många disputationer de senaste åren kommer fördelningsnyckeln att falla ut positivt och de interna anslagen blir större under en period.
Men enligt institutionsledningen är det ändå nödvändigt att dra in mer externa medel till forskarutbildningen i fortsättningen.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
De nyantagna doktoranderna läser ett obligatoriskt kursprogram (40 poäng) på heltid under det
första året av forskarutbildningen. Under det här året är förkunskaperna särskilt viktiga, betonar
flera av doktoranderna. Man kan i och för sig klara forskarutbildningens kurser med de förkunskaper som grundutbildningen normalt ger, men med goda förkunskaper i matematik/statistik/
ekonometri går det betydligt lättare. Handledarna säger ungefär samma sak. Ribban är högt lagd
och vissa doktorander har inte de förkunskaper som behövs.
Under det andra året läser doktoranderna huvudsakligen valfria kurser, som de kan välja från ett
stort utbud som erbjuds i samarbete med Stockholms universitet och Handelshögskolan i
Stockholm. Det är ett kursutbud som doktoranderna beskriver som ”suveränt” och som även
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institutionens lärare är mycket nöjda med. Däremot avvisar man i Uppsala idén om att samverka
även kring det första årets kursutbud.
Alla kurser inom forskarutbildningen ges på engelska. Ekonometridoktoranderna läser ytterligare
20 poäng obligatoriska kurser under det andra studieåret.
Varje doktorand tilldelas en pott på 10 000 kronor när de antas till forskarutbildningen, att
använda till exempelvis kurser och konferenser utomlands. I genomsnitt åker 2–3 doktorander
per år till USA för att studera ett år. Men utlandsstudier uppfattas inte som helt oproblematiska.
Att läsa utomlands innebär att tappa tid i sin utbildning. Detta beskrivs som en generell uppfattning bland doktoranderna.
För närvarande pågår även en expansion av doktorandutbytet inom Europa. Detta finansieras
med EU-medel.

Ett krävande första år där stödjande åtgärder satts in
Doktoranderna beskriver det första året inom forskarutbildningen som tungt. Under senare år har
några doktorander drabbats av regelrätt överansträngning.
Det finns olika uppfattningar bland lärarna om det är det första kursåret som är för svårt eller
doktoranderna som är för svaga, men som helhet ser institutionen ut att ha tagit problemen på
allvar. Doktorandernas arbetssituation utreds under hösten 2001 både av Previa och Studenthälsan och en handledare på institutionen har tilldelats ett särskilt ansvar att följa upp och stödja
de nyantagna doktoranderna under deras första läsår. Det är en respons som doktoranderna förklarade sig nöjda med.

Avhandlingsarbete
Under det andra läsåret börjar de flesta doktoranderna arbeta med sin avhandling. Institutionen
rekommenderar att man först skriver en licentiatavhandling, men det är inget krav.
Varje doktorand har både en huvudhandledare och en biträdande handledare. Enligt både doktorander och lärare är detta ett system som gör att handledningen fungerar bra. Det är i första hand
doktorandens uppgift att kontakta en lämplig handledare för sin avhandling. Dock har de vakanta
professurerna inneburit en ”avsevärd” försvagning av handledningskapaciteten. Att engagera
externa handledare beskrivs dock inte som ett alternativ. Då skulle man hellre rekommendera
doktoranden att byta lärosäte.
Just nu finns det fyra arbetsseminarier – arbetsmarknadsgruppen, makrogruppen, gruppen för
offentlig ekonomi och ekonomigruppen – som sammanträder regelbundet under terminerna. Vid
seminarierna presenteras både doktorandernas forskning och forskning som disputerade forskare
vid den egna och andra institutioner arbetar med.
Avhandlingarna består normalt av 3–5 vetenskapliga uppsatser som doktoranden författar själv
eller tillsammans med någon annan, i första hand sin handledare. Uppsatserna granskas av externa
opponenter på licentiatseminarier, eller genom s.k. refereebedömning om de ska publiceras i
internationella tidskrifter. Normalt hålls även ett slutseminarium med extern opponent innan
doktorsavhandlingen läggs fram.
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Resultat
Under perioden 1993/94–99/00 har 33 doktorander disputerat i nationalekonomi. I Uppsala är
genomströmningstiden för en avhandling 5,3 år och man saknar för närvarande ”överliggare”
(doktorander vars forskarutbildning drar ut länge på tiden). I genomsnitt har man 5–6 disputationer per år. Under de två första åren hoppar 2–3 personer per årskull av forskarutbildningen.
En minoritet av doktoranderna blir kvar inom universitetsvärlden. Ungefär hälften av dessa
stannar vid institutionen i Uppsala. Övriga får arbete till exempel inom departement och
Riksbanken. Institutionen beskriver sina f.d. doktoranders arbetsmarknad som mycket god.
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Växjö universitet

Inriktning/profil: Arbetsmarknadspolitik, migration
Antal lärare år 20011: 10
Professorer: 2
Docenter: Övriga disputerade lärare: 5

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 219,2
Helårsstudenter på B/C-nivå år 2000: 37,1
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 5,5
Aktiva doktorander år 2000: 11
Antagna doktorander ht 2001: 2
Antal disputationer: -

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Inom grundutbildningen vid Växjö universitet erbjuds nationalekonomistudenterna ett brett
allmänt kursutbud med möjligheter till specialisering på magisternivå.
Det internationella studentutbytet är mycket väl utbyggt inom universitetets Ekonomihögskola.
Ett drygt hundratal studenter läser utomlands varje år och ungefär 160 utländska studenter tas
emot.
På en gemensam B/C-nivå erbjuds studenterna åtta valfria fördjupningskurser. Progressionen i
studierna kan dock bli lidande på denna nivå. I synnerhet kan studenterna från fristående kurser
få svårigheter att själva sätta samman en fullständig studiegång. Dessutom verkar inte alla kurser
ligga på samma nivå. Några av dem karaktäriserar lärarna själva som C-kurser, medan andra innehåller kurslitteratur som används i A-kurserna vid andra lärosäten.
Inslaget av studentaktiva undervisningsformer verkar vara jämförelsevis stort. Det är positivt.
Studenterna skriver självständiga arbeten redan på A-nivå och inslaget av seminarier är betydande.
Dessa undervisningsformer är emellertid tidskrävande och för närvarande bär avdelningens lärare
en tung undervisningsbörda. Med tanke på den låga nivån på ett par av kurserna ovan, frågar vi
oss om de omfattande undervisningskraven gör att lärare ibland kommer att undervisa inom
områden av nationalekonomin som man inte behärskar fullt ut.
De nyrekryteringar som inletts verkar angelägna.

Forskarutbildningen
Forskning och forskarutbildning i Växjö har, under beteckningen Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO), en tydlig profil mot arbetsmarknads- och migrationsområdet. Här är
man väl etablerad, med bland annat tillgång till egna, omfattande databaser inom området och
med ett nytt uppdrag från forskningsrådet Arbetsliv och Social vetenskap (FAS) att under ett antal
år framöver anordna internationella symposier inom området. Även den interna seminarieverksamheten är mycket aktiv. Detta är en profil att värna om.

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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Växjös forskarutbildning erbjuds inom ramen för forskarutbildningsnätverket i södra Sverige där
flera lärosäten samarbetar om kurser. Forskarutbildningen i Växjö är ny och vilar delvis på tillgången till externa handledarresurser.
Nätverksmodellen är i sig positiv. För att ett mindre lärosäte ska kunna erbjuda en fullständig
forskarutbildning är det i de allra flesta fall nödvändigt att komplettera det egna kursutbudet och
den egna handledningsresursen. Avdelningen i Växjö framstår här som tydligt samarbetsinriktad.
Dock finns idag en obalans mellan antalet doktorander och den interna handledningsresursen.
Fler doktorander än man själv har kapacitet att handleda har antagits till forskarutbildningen
vilket enligt vår bedömning är ett bekymmer. Erfarenheten så här långt visar att med extern
handledning tenderar doktorandernas avhandlingsarbete att ta relativt lång tid och upplevas som
ansträngande.

Bedömargruppens rekommendationer
Avdelningen behöver tydliggöra progressionen inom grundutbildningen i nationalekonomi. Olika
lärares kurskrav och undervisning bör synkroniseras mer än i dagsläget. På B/C-nivån är det
angeläget att se över kursernas innehåll och reella nivå.
För att förstärka avdelningens handledningskapacitet, bör arbetet med nyrekryteringar och intern
kompetensutveckling prioriteras. Detta är nödvändigt för att skapa en långsiktigt hållbar forskarutbildning. Det är viktigt för avdelningen att inför framtiden se till att utveckla den interna
handledningskapaciteten innan man expanderar ytterligare på doktorandsidan. Samtidigt bör antagningen till forskarutbildningen styras starkare mot de områden där man har egen handledarkompetens.
Det är också angeläget att avdelningen knyter starkare band med någon av de större forskningsmiljöerna för att därigenom bredda och säkra kvaliteten i forskarutbildningen.

Grundutbildningen
Inriktning mot arbetsmarknadspolitik och migration
I Växjö ges forskningen i nationalekonomi två huvudsakliga inriktningar, mot arbetsmarknadspolitik och migration. Dessa profiler möter studenterna i första hand på D-nivån. På lägre nivåer
har utbudet en mer generell inriktning.
Det är möjligt att läsa nationalekonomi upp till 80 poäng inom fyra av universitetets program:
Ekonomprogrammet (20 poäng obligatoriska), Internationella ekonomprogrammet (15 poäng
obligatoriska), Samhällsvetarprogrammet (10 poäng obligatoriska) och Programmet för europeisk
administration.
Just nu planeras även en Samhällsvetenskaplig grundkurs om 60 poäng. Inom denna kommer
studenterna först att läsa sociologi, kulturgeografi, samhällskunskap och nationalekonomi, för att
sedan fördjupa sig i ett av ämnena.
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Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Vid Växjö universitet finns åtta institutioner, varav en är Ekonomihögskolan. Ekonomihögskolan
omfattar i sin tur sex avdelningar. Avdelningen för nationalekonomi och statistik är en av dessa.
Avdelningens organisation innebär, enligt självvärderingen, att samtliga anställda har möjlighet
och skyldighet att delta i beslut som rör ämnet. Här samlas alla disputerade i ett ämneskollegium,
alla professorer i en forskningsledning och alla med anställning inom ämnena nationalekonomi
och statistik i ett ämnesråd/avdelningsstyrelse. Här finns en avdelningschef (även grundutbildningsansvarig), en forskarutbildningsansvarig och en person som har ansvar för den externfinansierade verksamheten (CAFO – Centrum för Arbetsmarknadspolitisk Forskning).
Under platsbesöket beskrevs avdelningen som självstyrande och med en relativt stark position
inom Ekonomihögskolan och överhuvudtaget inom universitetet. Bland annat är en kollega från
nationalekonomin prorektor, en annan har suttit i institutionsstyrelsen och en tredje ingår nu i
fakultetsnämnden.
Samarbetet inom den egna institutionen och med den matematiska och systemtekniska institutionen beskrivs som gott. Matematikerna rekommenderar t.ex. sina studenter att även läsa nationalekonomi – för att komplettera sina kunskaper och öka sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Ekonomi
Enligt självvärderingen har kostnaderna för grundutbildningen ökat betydligt mer än anslagen
under de senaste fem åren. Ersättningen till institutionen har ökat med sju procent, samtidigt som
lönekostnaden har stigit med 23 procent (om löneökningen för år 2001 räknas bort). Lärargruppens kompetens och meriter har ökat och det kostar pengar.
Inför år 2002 kompenseras ämnet med 3,5 procents interna påslag på de centrala anslagen. På så
sätt kommer avdelningens ekonomi troligen inte att försämras under detta år.

Lärare
Vid avdelningen finns två professorer, fem lektorer och tre adjunkter. Den enda kvinnliga läraren
– en av adjunkterna – är f.n. tjänstledig.
Själva beskriver sig lärarna som underbemannade. Alla undervisning sköts, på ordinarie tid eller
övertid, av fast anställd personal. Inga extra lärare kallas in.
Under våren 2001 utlystes tre tjänster vid avdelningen; en professur i nationalekonomi med
inriktning mot arbetsmarknadsekonomi, ett lektorat i nationalekonomi och ett lektorat i statistik
med inriktning mot mikroekonometri. Vid bedömargruppens besök i oktober 2001 hade man
behöriga sökande till samtliga tjänster.
Varje fast anställd lektor har rätt att använda 20 procent av sin tjänst till kompetensutveckling.
Men den faktiska andelen forskning ligger på närmare 40 procent, dock ganska ojämnt fördelat
mellan olika personer. Detta förklarar lärarna med avdelningens snabbt växande forskningsuppdrag och svårigheterna att rekrytera kvalificerade lärare, som gör att forskningsuppgifterna i första
hand läggs på avdelningens seniora forskare.
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Studenter
Antalet studenter inom grundutbildningen har expanderat kraftigt sedan läsåret 1997/98. Inom
grundutbildningen finns 854 registrerade studenter på A-nivå, 303 på B och C-nivåerna samt 14
på D-nivån. Andelen kvinnliga studenter är 42 procent. Den har minskat en aning sedan läsåret
1997/98.
De flesta studenter som läser nationalekonomi på A-nivå kommer från Ekonomprogrammet och
Internationella ekonomprogrammet. De högre nivåerna lockar i högre utsträckning studenter från
fristående kurser.
Avdelningen konstaterar att studenternas medelbetyg sjunkit något inom Ekonomprogrammet,
men söktrycket till A-nivån beskrivs ändå fortfarande som gott – både till programmen och till
enstaka kurser. Däremot är det betydligt fler som söker än som verkligen dyker upp vid kursstart.
Under den första kursen på A-nivå har man dessutom ganska stora avhopp.
Studenternas förkunskaper i matematik beskrivs som klart lägre än avdelningens förväntningar.
Därför har man utvecklat flera varianter av grundkursen. Det är kurser som syftar till att ge en
introduktion till ämnet, utan att ge behörighet till fortsatta studier. Nyligen startades en frivillig
trepoängskurs i matematik på kvällstid.

Undervisnings- och lärandeprocessen
Självständigt arbete och smörgåsbord – på olika nivåer?
A-nivån består av ett block om 10 poäng i makroekonomi och ett lika stort block i mikroteori.
Varje block är i sin tur uppdelat i tre moment; grundbegrepp och grundteori (4 p), fördjupning/
tillämpningsdel (4 p) och självständigt arbete (2 p). Det betyder att studenterna tränas i problemformulering och att skriva vetenskapliga arbeten redan från början av sina studier. Skrivuppgifterna gör kursen tuff och tidskrävande, enligt studenterna, men samtidigt allmänbildande och
givande.
På B/C-nivån erbjuds åtta kurser som studenterna kan läsa i valfri ordning. Två av dem, kurserna
i fördjupad mikroteori och fördjupad makroteori, rekommenderas av avdelningen, eftersom de är
obligatoriska för den student som senare vill läsa vidare på magisternivå. Inofficiellt betraktas
dessa som C-kurser, menar lärarna, medan det övriga utbudet ligger på en och samma B/C-nivå.
Men under platsbesöket ansåg studenterna att kurserna faktiskt håller olika nivåer. Det är ett intryck som dessutom bekräftas av den litteratur som används. I åtminstone ett par kurser är intrycket att litteraturen är i enklaste laget för studier över A-nivån. En och samma kurs kan också
ges olika svårighetsgrad av olika lärare. Enligt studenterna händer det till och med att olika lärare
ger samma kurs olika innehåll, delvis beroende på vilka tillämpningar som var och en väljer.
Sammantaget och trots kritiken var dock studentgruppen glad över de möjligheter till individualisering som ett brett kursutbud erbjuder.
Undervisningsformerna varierar på den här nivån mellan olika kurser. På vissa används bara
föreläsningar, medan undervisningen i andra enbart utgörs av seminarier. D-nivån undervisas i
huvudsak genom seminerier i anslutning till avdelningens specifika forskningsområden.
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Handledning, uppsatser och examination
I Växjö skriver studenterna C-uppsats på hösten och D-uppsats på våren. Avdelningen föreslår
uppsatsämne, men studenterna väljer själva i slutänden. Man väljer också själv om man vill skriva
enskilt eller tillsammans med andra.
Enligt självvärderingen har uppsatsarbetet stramats upp under senare år, bland annat har man
infört återkommande seminarier och PM som studenterna ska skriva under arbetets gång. Numera tycker sig avdelningen ha god kontroll över uppsatsprocessen. Ungefär hälften av studenterna blir klara med sina uppsatser inom de stipulerade tio veckorna, 90 procent blir klara inom
12–13 veckor.
De övriga examinationsformerna skiljer sig åt mellan olika kurser. Några kurser examineras enbart
via tentamen, medan andra innehåller en större del av seminariearbete. I allmänhet minskar
tentamensinslagen, och ökar andelen eget arbete och seminarier, med stigande nivå på kurserna.
Flest seminarietillfällen och egna arbeten innehåller därmed D-kurserna.

Nationell och internationell samverkan
Växjö universitet, och Ekonomihögskolan speciellt, har en omfattande internationell studentutbytesverksamhet. Ungefär 120 studenter läser utomlands varje läsår och ca 160 kommer från
utlandet till Växjö. Nationalekonomiämnet tog läsåret 2000/01 emot nio utländska studenter till
de kurser på B-nivå och uppåt där undervisningen sker på engelska. Det är en minskning jämfört
med tidigare år. Ett par av de studenter som bedömargruppen talade med hade sökt sig till Växjö
universitet just för möjligheterna att bli utbytesstudenter. Vid avdelningen finns också ett antal
MFS-stipendier att söka.
En mycket stor del av den verksamhet som kan hänföras till universitetets s.k. tredje uppgift sköts
inom Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO). Uppdragsutbildningen beskrivs
som begränsad och helt efterfrågestyrd.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
Programstudenterna tycks i allmänhet ha större påverkansmöjligheter än studenterna på fristående
kurs. Det är en brist som både studenter och avdelning pekar på. Särskilt problematiskt är detta,
menar lärarna, eftersom majoriteten av studenterna på B- till D-nivåerna kommer just från
fristående kurser. Kursutvärdering är t.ex. obligatorisk och äger också rum efter de allra flesta
kurserna inom programmen. Däremot glöms de ibland bort efter fristående kurser. Programstudenterna är dessutom representerade i s.k. programråd, där de tillsammans med programansvarig kan påverka sina studier.
Kursutveckling på A-nivå sker avdelningsgemensamt, enligt lärarna, medan utvecklingen och
utformningen av B/C-kurserna sker mer som individuella initiativ.
Ämnet har direkt eller indirekt varit med om åtminstone fem olika utvärderingar under den
senaste tioårsperioden, bland annat i och med de granskningar som genomförts i samband med
att man prövats för magisterrättigheter i nationalekonomi (1996/97), för vetenskapsområde
(1996) och för universitetsstatus (1998).
Avdelningen har inget eget program för arbetet med jämställdhet, utan hänvisar till universitetets
och Ekonomihögskolans gemensamma policyprogram.
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Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20

147,2

141,7

188,4

219,2

HÅS 21–60

30

32,5

44,6

37,1

HÅS 61–80

4,5

2

8,5

5,5

HÅP 1–20

130,5

111,4

123,7

135,6

HÅP 21–60

19,5

25

31,6

26,1

HÅP 61–80

3

1,5

5,75

1,3

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

27

16

7

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

3

9

2

Även vid Växjö universitet, som på de allra flesta lärosäten som erbjuder grundutbildning i
nationalekonomi, är det svårt att rekrytera studenter till nivåerna över A-nivån. I Växjö förklarar
man dessa problem med den oklara karriärvägen för nationalekonomer. Studenterna vet inte vad
studierna leder till. Institutionen har därför börjat kartlägga vilken karriär som studenter som läst
nationalekonomi haft, och man har informerat om resultaten vid de informationsträffar som hålls
inom olika program inför studenternas val av inriktning. Av de studenter på B- till D-nivå som
bedömargruppen talade med under platsbesöket hade flera valt att fördjupa sig i nationalekonomi
efter just sådana presentationer.
De mindre uppföljningar som hittills är gjorda visar att studenterna från Växjö arbetar inom både
privat och offentlig sektor, t.ex. på arbetsplatser som Electrolux, Volvo, Näringsdepartementet
och Riksbanken.

Forskarutbildningen
Arbetsmarknad och migration är avdelningens mest framträdande forskningsprofiler. Forskning
inom dessa områden har funnits länge i Växjö och år 1987 samlades de nationalekonomer som
höll på med den här sortens forskning under den gemensamma beteckningen CAFO – Centrum
för arbetsmarknadspolitisk forskning. Det är en verksamhet som idag är nästan helt externfinansierad. Man har under årens lopp byggt upp ett antal mycket omfattande databaser inom arbetsmarknads- och migrationsområdet. Dessa har nationalekonomerna – även doktoranderna – i
Växjö ensamrätt till.
Nationalekonomi ingår även i universitetets tvärvetenskapliga forskningsprofil Arbetsmarknad,
internationell migration och etniska relationer (AMER).
Den egna forskarutbildningen startade år 1999. Innan dess antogs Växjös doktorander vid
universitetet i Lund. Växjös forskarutbildning organiseras idag i forskarutbildningsnätverket i
södra Sverige.
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Förutsättningar för undervisning och lärande
Lärare och handledare
Idag räcker avdelningens lärar- och handledarresurs inte till för alla doktorander. Handledarna är
inte tillräckligt många och täcker inte in alla doktoranders forskningsområden. Därför behövs fler
professorer, docenter och lektorer. Både nyrekryteringar och intern kompetensutveckling pågår.
Dessutom pågår ett arbete med att på sikt skapa interna karriärmöjligheter efter disputationen för
de egna doktoranderna. Det ingår som ett led i institutionens rekryteringsstrategi, där dagens
doktorander ses som framtidens universitetslärare.

Doktorander
Avdelningen beskriver söktrycket till forskarutbildningen som gott. Under åren 1999 – 2001 har
man fått in totalt 46 ansökningar till elva forskarutbildningsplatser. Ungefär 80 procent av de
sökande har sin grundutbildning från andra lärosäten än Växjö. Fyra av dem kommer från
utlandet.
Idag har man elva doktorander i systemet. Tre av dessa är kvinnor, en finansieras av Arbetslivsinstitutet och samtliga är anställda på doktorandtjänst. Möjligheten till doktorandtjänst beskriver
doktoranderna som ett viktigt skäl till varför man väljer att söka sig till just Växjö.
De flesta doktorander som hittills antagits hör enligt lärarna hemma inom institutionens forskningsprofil. Ungefär åtta hör dit, anser lärarna, medan doktoranderna menar att antalet är färre.
Att personer utanför profilen antas beror på att man på sikt vill bredda lärargruppens kompetens.
Under det första året behöver man som doktorand numera inte undervisa. Detta är ett förslag
från doktoranderna själva som institutionen tagit fasta på. I övrigt undervisar samtliga, först som
övningslärare och senare som lärare och kursansvariga.

Ekonomi
Ekonomin inom forskarutbildningen beskrivs inte som ett problem. Samtliga doktorander
erbjuds doktorandtjänst, varav två är finansierade med hjälp av universitetsgemensamma
”profilpengar”, dvs. interna medel för doktorander verksamma inom ramen för universitets
tvärvetenskapliga profil AMER.
Inom forskningsområdena migration och arbetsmarknad finns enligt lärarna många stipendier
och fonder att söka medel ur.

Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Forskarutbildningen omfattar en kursdel om 80 poäng (45 obligatoriska) och en lika stor
avhandlingsdel. Oftast ligger kursdelen först i utbildningen, men detta är inte givet. Enligt
doktoranderna har man själv stort inflytande över ordningen för kurser och avhandlingsarbete.
För Växjös del innebär samarbetet inom forskarutbildningsnätverket att institutionen erbjuder
doktorandtjänsttjänster och forskningsmiljö (handledning, ett visst antal kurser) i Växjö, och
sedan köper in extern handledning och betalar för doktorandernas resor och övernattning på de
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externa orter där de flesta forskarkurserna ges. De flesta kurserna läser doktoranderna vid andra
universitet. I Växjö har man ansvar för 15 av de obligatoriska kurspoängen, samtidigt som man
erbjuder ett antal valfria och tvärvetenskapliga andraårskurser inom nätverket.
Det här innebär många tröttande resor och en hel del övernattningar och detta beskrivs som
nackdelen med Växjös forskarutbildning. Men doktoranderna anser att den här olägenheten
uppvägs av de fördelar som individualiseringen, forskningsmiljön och möjligheterna att upprätta
ett stort kontaktnät innebär. Även lärarna förklarar sig nöjda, framför allt med den flexibilitet som
nätverket medför.
Tre av doktoranderna har studerat utomlands under kortare perioder. Det beskrivs också som
enkelt att få medel från institutionen för att åka på svenska och internationella konferenser. På
sikt är målet att utveckla det internationella samarbetet så att det, förutom studentutbyte, även
ska innefatta ett naturligt lärar- och forskningssamarbete.
Under hösten 2001 beslutade forskningsrådet Arbetsliv och social vetenskap (FAS) att förlägga en
konferensserie på temat ”Alla i arbete” till nationalekonomigruppen (CAFO) i Växjö. Under ett
antal år framåt kommer varje år en internationell tvådagarskonferens att förläggas till Växjö.
CAFO:s forskare står som både medarrangörer och medverkande i denna. Här skapas, enligt
avdelningen, ett forum för långvarig sammanbindning mellan forskning och forskarutbildning
inom avdelningens profilområden.

Påverkan och information inom nätverket
Normalt sett är det inte särskilt vanligt med formella kursutvärderingar inom forskarutbildningen
– varken här eller vid andra universitet. För det mesta anser sig doktoranderna ändå ha en ganska
bra uppfattning om olika kursers innehåll och kvalitet och om man upptäcker brister går det bra
att föra fram dessa direkt till kursansvarig.
Växjös doktorander ser emellertid svårigheter med det här systemet. I och med att så många
kurser ges vid andra lärosäten får man inte naturligt information och överblick, och kan man inte
alldeles enkelt påverka dem. Bättre uppföljning och mer allmän information om kurserna inom
nätverket är ett önskemål. Även lärarna efterlyser mer dialog, t.ex. i form av gemensamma
planeringsmöten. Man vill också att nätverket ska byggas ut med ett större gemensamt utbud.

Avhandlingsarbete
Tre av Växjös doktorander har kompletterande extern handledning – en huvudhandledare från
Växjö och en extern ämneshandledare. Doktoranderna rekommenderas att avlägga licentiatexamen.
Eftersom forskarutbildningen är relativt nystartad har inga doktorander ännu hunnit fram till
disputation. Det betyder att institutionens modell för handledning ännu inte har testats fullt ut i
praktiken.
Under höstterminen 2001 genomförde avdelningen 15 forskarseminarier i nationalekonomi
(varav flera med koppling till matematikämnet).

För tidigt att säga något om forskarutbildningens resultat
Forskarutbildningen har funnits sedan höstterminen 1999 och inga doktorander som gått hela sin
utbildning i Växjö har ännu hunnit disputera. En doktorsexamen och en licentiatexamen har
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avlagts av doktorander som antagits i Lund och sedan flyttat över sin forskarutbildning till Växjö.
Så här långt har man har haft ett avhopp från forskarutbildningen.
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Örebro universitet

Inriktning/profil: Internationell handel
Antal lärare 20011: 12
Professorer: 1
Docenter: 2
Övriga disputerade lärare: 3

Helårsstudenter på A-nivå år 2000: 210,5
Helårsstudenter på B-nivå år 2000: 19,5
Helårsstudenter på C-nivå år 2000: 14
Helårsstudenter på D-nivå år 2000: 11,5
Aktiva doktorander år 2000: 4
Antagna doktorander ht 2001: 2
Antal disputationer: 93/94–98/99: -

Bedömargruppens intryck
Grundutbildningen
Grundutbildningen i Örebro ger ett solitt intryck. Den genomgår för närvarande en expansion
och omstrukturering, medan forskarutbildningen befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Institutionen satsar på att utveckla distansutbildning i nationalekonomi samtidigt som nya lärare
rekryteras. Under platsbesöket var studenterna på samtliga nivåer på det stora hela nöjda med
utbildningen.
Grundutbildningen reformeras för att man vill öka ämnets attraktivitet på B-nivå. Förändringen
kommer att innebära att matematiken på B-nivå flyttas till C-nivå. Detta är enligt vår mening en
tveksam åtgärd, som bör följas upp och utvärderas noggrant.
För att öka det internationella utbytet på grundutbildningsnivå har institutionen beslutat att ge
kurser på engelska varannan termin och dessa kurser ges av de ordinarie lärarna. Detta är problematiskt, dels eftersom de utländska studenterna har svårt att följa undervisningen på engelska,
dels på grund av att lärarna inte är vana vid att hålla kurser på ett främmande språk.

Forskarutbildningen
Örebros forskarutbildning i nationalekonomi startade i januari år 2000. Forskningen i ämnet
koncentreras till internationell ekonomi, internationell handel och investeringar samt utvecklingsekonomi.
Forskarutbildningen är till stor del uppbyggd av den nuvarande professorn som har arbetat vid
institutionen i fyra år. Han kommer emellertid att gå i pension inom en mycket snar framtid och
detta hotar kontinuiteten inom forskarutbildningen. Någon rekrytering för att finna en ersättare
hade inte påbörjats vid höstens platsbesök.
Doktoranderna börjar undervisa inom grundutbildningen redan under det första året på sin egen
forskarutbildning – parallellt med att man läser de obligatoriska kurserna. De får på så sätt en
krävande arbets- och studiesituation.

1

I sammanställningen ingår inte lärare som var tjänstlediga på heltid 2001.
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Bedömargruppens rekommendationer
Det är angeläget att ämnet ges en pedagogisk ledning som med auktoritet följer och stödjer
lärarnas insatser, samt aktivt åtgärdar problem som uppdagas.
Institutionens satsning på distansutbildning är intressant. Det är viktigt att den utvärderas och att
erfarenheter sammanställs och sprids
Doktoranderna bör inte användas i undervisning eller administration innan det första årets
forskarutbildningskurser avslutats.
Det är viktigt att universitetsledningen, i samarbete med ämnesledningen, inleder rekryteringen
av en ny professor som kan vidareutveckla nationalekonomiämnet. Möjligen skulle ämnets
nuvarande professor kunna anlitas på deltid under en övergångsperiod.
Kontinuiteten och bredden inom forskarutbildningen måste stärkas ytterligare. Det är därför
viktigt att ämnet utvecklar ett närmare samarbete med något större universitets nationalekonomiinstitution.

Grundutbildningen
Inga fasta program inom ekonomiutbildningen
I Örebro erbjuds ekonomistudenterna inga fasta program, utan var och en väljer själv vilka
kombinationer av kurser som ska ingå i deras kandidat- eller magisterexamen.
Just nu pågår ett intensivt förändringsarbete vid institutionen för ekonomi. Grundutbildningen
växer, nyrekrytering pågår och kursutbudet förändras så att det bättre ska avspegla lärarnas
specialkompetenser, t.ex. internationell handel, utvecklingsekonomi och distansundervisning.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Organisation
Ämnesgruppen för nationalekonomi ingår som en del av Institutionen för ekonomi, statistik och
informatik (ESI). Här är man ett relativt litet ämne med färre studenter än företagsekonomin och
informatiken, men fler än statistikämnet. Till skillnad från många andra lärosäten hör området
finansiell ekonomi här till företagsekonomiämnet. Det har konsekvenser på studenttillströmningen till nationalekonomi.
Ämnesgruppen leds av studierektor och varje kurs har en kursansvarig lärare. Ansvaret för
forskarutbildningen ligger hos professorn i ämnet, medan fakultetsnämnden fastställer vilka
allmänna krav som ska gälla för till exempel kurser och avhandlingsarbete. Beslut om antagning
till forskarutbildningen bereds av ett handledarkollegium som består av de docentkompetenta
lärarna och en studentrepresentant. Löpande beslut om till exempel kursutbudet fattas efter
informella diskussioner bland de anställda.

Ekonomi
Drygt hälften av ämnesgruppens undervisningsresurser används i program som inte kan leda till
en examen i nationalekonomi. Ämnesgruppen gör alltså stora insatser i andra ämnens utbild-
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ningsprogram och i fortbildning och vidareutbildningar, vilket också genererar stora delar av
ämnets intäkter. Inom institutionen i sin helhet har uppdraget under perioden 1993–2001 varit
omkring ett tusen helårsprestationer per budgetår, varav nationalekonomi stått för omkring en
fjärdedel.
Flera av lärarna var kritiska till att fakultetsmedel för forskning och utveckling inte hamnar direkt
under ämnets kontroll. Huvudproblemet är, enligt självvärderingen, att resurserna allmänt inom
universitetet är knappa.

Lärare
Ämnesgruppen består av tolv fast anställda lärare, varav en är professor, två är docenter, fyra lektorer och fem adjunkter. En av lektorerna är inte disputerad, medan en av adjunkterna är licentiat. Samtliga utom en vikarierande adjunkt är män.
Tidigare har andelen forskning i lärarnas tjänster varit begränsad till 10–20 procent. Under år
2000 anställdes emellertid två nya lektorer som båda har 80 procents externfinansierad forskning i
sina tjänster. Ämnesgruppen beskrev de här rekryteringarna som mycket lyckade. Fortfarande är
emellertid de övriga lärarnas forsknings- och kompetensutvecklingsmöjligheter begränsade.
Ämnesgruppen planerar att anställa fler disputerade lärare.

Studenter
Sökandetrycket till nationalekonomikurserna kulminerade år 1998. Sedan dess har antalet
”vanliga” studenter minskat något, medan antalet studenter som läser ämnet på distans har ökat.
Studentgrupperna på A-nivå är stora. Omkring 400 studenter läser grundkursen varje år. Av dessa
går ett 40-tal studenter vidare till B-nivå och ett 15-tal läser på C- och D-nivå. Förra året utgjorde
kvinnorna en tredjedel av studenterna på högre nivåer. Totalt inom grundutbildningen var de
knappt 60 procent.
I allmänhet är finansiell ekonomi en populär inriktning av nationalekonomiämnet bland studenterna. I Örebro räknas dock inte den här inriktningen till nationalekonomin. Därigenom går
ämnet miste om studenter.
Nya programstudenter erbjuds introduktionsveckor. Det vanliga är att studenterna börjar sina
studier genom att läsa företagsekonomi och sedan fortsätter med nationalekonomi. Under hela Akursen arbetar ämnesgruppens två amanuenser med löpande handledning för de studenter som
tycker sig behöva detta.

Undervisnings- och lärandeprocessen
En krävande B-nivå och C- och D-kurser som varvas
Lärarna menar att den djupaste inlärningseffekten uppstår då studenten själv får formulera de
frågor som ska besvaras. Detta uppnås enligt självvärderingen främst i samband med uppsatsskrivandet, därför arbetar studenterna med mindre uppsatser redan på A-nivån.
Institutionen omstrukturerar för närvarande kursutbudet på B-nivån så att det ska överensstämma
bättre med lärarnas forskningsintressen. Målet är att alltid erbjuda fyra valbara kurser, som går på
halvfart under den andra halvan av terminen. Dessutom vill man åstadkomma större valfrihet i
kursutbudet på den här nivån. Ett huvudskäl till omstruktureringen är att det har varit svårt att
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locka studenter att fortsätta inom ämnet efter den första terminens studier. B-nivån har haft ett
rykte om sig att vara mycket svår.
Under platsbesöket var lärarna oeniga om hur svåra kurser studenterna klarar och om hur man
ska göra för att locka fler studenter till ämnet. Flera av dem menade att de matematikkunskaper
som studenterna har från gymnasiet borde räcka. Ämnet satsar därför inga större resurser på
stödundervisning i matematik. Studenterna efterlyste emellertid mer matematik på ett tidigare
stadium i kurserna. De menade att eftersom B-nivån upplevts som så krävande, vore det bra med
en preparandkurs i matematik för de studenter som går vidare från A-nivån.
Ämnesgruppen har valt att låta studenterna varva C- och D- kurser. C- och D-kurserna är enligt
självvärderingen anpassade för att förbereda för forskarutbildning i ämnet. Det är en inriktning
som man valt trots att bara en av tio studenter går vidare till forskning. Inom ämnesgruppen
pågår en diskussion om hur kurserna ska kunna utformas för att bättre passa de studenter som
inte vill göra forskarkarriär.
Enligt studenterna är arbetsbelastningen ganska jämn under kurserna och de beskrev det som
svårt att komma efter i studierna, eftersom obligatoriska inlämningsuppgifter är vanliga. Arbetsinsatsen varierar dock mycket mellan olika kurser.

Distansutbildning och IT
Vid institutionen har man satsat på distansutbildning. Fram till sommaren 2001 hade ca 40
studenter klarat av A-kursen på distans.
I undervisningen på distanskurserna arbetar lärarna med både video och text via Internet.
Universitetet har också en studio för bildkonferenser där det är möjligt att hålla seminarier och
föreläsningar. Kommunala lärcentra fungerar som ämnesgruppens förlängda arm ute i landet. I
dessa finns bildkonferensutrustning, datorer, gruppövningslokaler och lokaler för skriftliga
tentamina.
Lärarna tycker att det är svårt att skapa fungerande diskussionsfora mellan distansstudenterna och
lärarna med de hjälpmedel som nu finns. Dessutom krävs stora insatser för att lärarna ska klara av
att använda de tekniska hjälpmedlen.
Pedagogiken inom distansutbildningen är i stor utsträckning densamma som i den traditionella
undervisningen, även om distributionsformen är annorlunda. Ämnesgruppen har arbetat fram en
plan för hur alla kurser, ända upp till D-nivå, ska kunna utvecklas som distanskurser, med exakt
samma examinationsformer som vid campuskurserna.

Handledning, uppsatser och examination
Samtliga C- och D-uppsatser handleds av en disputerad lärare. Ett problem är att uppsatsarbetet
tenderar att ta lång tid eller inte avslutas alls, eftersom studenterna får arbete innan de hunnit bli
färdiga eller för att de vill ha mer tid för att hinna skriva en uppsats som får bra betyg.
Varje delkurs inom grundutbildningen examineras med en skriftlig tentamen. På A-nivån förekommer även tentamina genom flervalsfrågor. Andra examinationsformer används ibland på Dnivån.
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Nationell och internationell samverkan
Internationellt samarbete beskrivs som högt prioriterat inom grundutbildningen i nationalekonomi. Särskilt viktigt är studentutbytet. Ett sjuttiotal ekonomistudenter reser utomlands via
utbytesprogram varje år. De flesta läser både kurser i både företagsekonomi och nationalekonomi.
Under senare år har det blivit allt vanligare att studenterna själva ordnar plats på utländska universitet.
För att göra det möjligt för utländska studenter att delta i undervisningen ger ämnesgruppen
kurser på engelska varannan termin. De svenska studenter som bedömargruppen träffade var
mycket kritiska till dessa kurser. De ansåg att nivån på undervisningen sänkts betydligt, dels för
att utbytesstudenterna ska klara av kurserna, dels för att lärarna inte är vana att undervisa på ett
främmande språk.

Påverkansmöjligheter, utvärdering och kvalitetsarbete
På A-nivån sköter studentkåren den löpande kursvärderingen, som avslutas med en slutvärdering
på schemalagd undervisningstid. Denna sammanställs av studenterna och presenteras för lärarlaget i ett uppföljningsmöte. På så sätt har samtliga A-kurser och ett urval av B- och C-kurserna
utvärderats under de senaste åren genom studenternas försorg. Flera av de studenter som bedömargruppen träffade tyckte inte att lärarna alltid var lyhörda för kritik.
Enligt självvärderingen planerar institutionen en serie pedagogiska seminarier på temat ”kvinnligt
lärande och ledarskap”. En möjlig anledning till den skeva könsfördelningen inom grundutbildningen är, enligt lärarna, att relativt många kvinnliga studenter väljer att läsa finansiell ekonomi
som är en inriktning som i Örebro hör till företagsekonomiämnet.

Resultat
Prestationsgrad inom grundutbildningen

1997

1998

1999

2000

HÅS 1–20 p

259,5

212

193

210,5

HÅS 21–40 p

18,5

37

31,5

19,5

HÅS 41–60 p

10,5

11

13

14

HÅS 61–80 p

3,5

6

7,5

11,5

HÅP 1–20 p

211,5

178,5

149,8

148,3

HÅP 21–40 p

14,9

28

26

13,5

HÅP 41–60 p

9,1

8,9

10,6

9,6

HÅP 61–80 p

2,3

4,1

5,5

6,9

Antal studenter på C-nivå som har examinerats

19

17

18

10

Antal studenter på D-nivå som har examinerats

4

7

9

8

Nationalekonomikurserna har i genomsnitt en genomströmning på omkring 80 procent, vilket
betyder att studenterna i genomsnitt klarar fyra femtedelar av alla påbörjade poäng.
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Institutionen beskriver studenternas arbetsmarknad som god. SCB och finansiella företag
rekryterar aktivt bland studenterna och en grupp brukar hamna som anställda vid utredningsinstitut. En förhållandevis hög andel går också vidare till forskarutbildning.

Forskarutbildningen
Forskarutbildningen i nationalekonomi startade i januari år 2000. Detta skedde sedan Örebro fått
universitetsstatus och ämnet hade fått en professor. Forskningen i ämnet koncentreras nu allt mer
till internationell ekonomi, internationell handel och investeringar samt utvecklingsekonomi.
Nationalekonomiämnet utgör fortfarande en relativt liten miljö i Örebro. Kurserna genomförs
därför i samarbete med forskarutbildningsnätverket i södra Sverige och med Umeå universitet.

Förutsättningar för undervisning och lärande
Ekonomi
De fakultetsmedel som står till förfogande för forskartjänster och forskarutbildning täcker lönen
för ämnets professor och fyra doktorander. Därtill finns en mindre summa som kan användas för
egna resor, litteratur, resor för inbjudna gäster vid seminarier och till eventuella arvoden till gästlärare. Beslut om hur disponibla medel ska användas tas av ämnesansvarig.
Institutionen beskriver ekonomin som den faktor som framför allt begränsar ämnets möjligheter
att expandera. Målet är att kunna finansiera en grupp på åtta till tio doktorander. Detta kan bara
uppnås om ämnet kan dra till sig tillräckligt många och stora externa forskningsanslag.

Doktorander
Institutionen antog under år 2000 fyra nya doktorander och år 2001 tillkom ytterligare två.
Söktrycket har hittills varit ganska lågt, särskilt vad gäller kvinnliga sökande.
Lärarna anser att undervisning är ett viktigt led i doktorandernas utbildningsprocess. Man strävar
dock efter att inte låta institutionsarbetet överskrida 20 procent. Doktoranderna undervisar redan
under det första året i forskarutbildningen. Under innevarande år har de i stor utsträckning
arbetat med distanstbildning.

Lärare och handledare
Inom ämnet finns sex disputerade lärare, varav två är docenter och en professor. De är alla aktiva
forskare inom internationell makro, internationell handel, utvecklingsekonomi, finansiell ekonomi, experimentell mikroekonomi samt ekonomisk historia. Under de närmaste åren kommer
den nuvarande professorn att gå i pension och någon ersättare för honom finns ännu inte.
Målet är att förstärka lärar- och handledarkapaciteten genom att knyta utomstående forskare till
universitetet. På sikt är det enligt lärarna dock nödvändigt att även utöka antalet fasta forskartjänster, i första hand med en forskarassistenttjänst och så småningom med ytterligare en professur.
Enligt självvärderingen är möjligheterna till egen forskning i tjänsten relativt begränsade för de
disputerade lektorerna. Flera av dem har dock externa forskningsanslag.
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Undervisnings- och avhandlingsprocessen
Uppläggning av forskarutbildningen och internationellt utbyte
Forskarutbildningen inleds med drygt ett års kursarbete innan avhandlingsarbetet påbörjas. För
doktorsexamen krävs 80 avhandlingspoäng och 80 kurspoäng, varav 40 poäng är obligatoriska.
De valfria kurserna kan läsas antingen i Örebro eller vid andra svenska eller utländska universitet.
Doktoranderna menade under platsbesöket att grundutbildningen gett dem en god grund att stå
på inför de första kurserna i forskarutbildningen. De tyckte dock att det finns gap i svårighetsgraden mellan ekonometrin på grundutbildningen och på forskarutbildningen.
Genom att forskarutbildningen äger rum inom ramen för ett nätverksutbyte sker ett intensivt
utbyte av både lärare och doktorander på nationell nivå. Samarbetet i nätverket sker i ganska lösa
former och med olika samarbetspartners. Hittills har Örebrodoktoranderna gått kurser tillsammans med doktorander från Växjö, Göteborg, Jönköping, Linköping, Karlstad och Umeå.
Enligt både doktorander och handledare skulle det vara bra att få tillgång även till det kursutbud
som finns i Stockholm och Uppsala.
Lärarna vill gärna formalisera och expandera nätverket, men menar samtidigt att detta inte får ske
om det innebär att de stora universiteten tar över finansiell ekonomi och examination av doktoranderna.
Eftersom utbildningen är nystartad har man hittills inte ägnat sig särskilt mycket åt internationell
samverkan i forskarutbildningen. Man planerar att bygga upp ett utbyte med bas i det internationella kontaktnät som de seniora lärarna redan har. Doktoranderna uppmuntras att tillbringa ett år
utomlands efter att de är klara med de obligatoriska grundkurserna.

Avhandlingsarbete
Vid tiden för självvärderingen och bedömargruppens besök hade ämnets två första doktorander
bara hunnit börja på sina avhandlingar. I självvärderingen beskrivs istället planerna för hur
avhandlingsarbetet ska utformas. Många doktorander kommer att skriva sina avhandlingar inom
ramen för externt finansierade projekt. Lärarkollegiet kommer att uppmuntra till gemensamt
författande, i varje fall av de första uppsatserna, även om minst en uppsats måste vara skriven av
doktoranden ensam. Doktoranderna rekommenderas även att avlägga licentiatexamen. Sannolikt
blir sammanläggningsavhandlingen den vanligaste formen, och licentiatexamen kommer då att bli
ett naturligt steg på vägen.
Institutionen anordnar varannan vecka ett högre seminarium i nationalekonomi. Under läsåret
2000/01 har tretton seminarier hållits, de flesta med inbjudna gäster från andra universitet och
institut.
Under hösten 2000 anordnades en internationell konferens, International competition, productivity
and the labour market, med ett 20-tal deltagare från svenska och utländska universitet. En ny
konferens planeras till våren 2002.

För tidigt att säga något om forskarutbildningens resultat
Eftersom forskarutbildningen i Örebro har pågått så kort tid är det ännu för tidigt att göra någon
utvärdering av dess resultat.

186

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är det enda statliga lärosäte som sorterar under ett annat
departement än Utbildningsdepartementet, nämligen Jordbruksdepartement. Den särskilda
förordningen som reglerar SLU:s verksamhet uppvisar dock stora likheter med vad som gäller för
övriga universitet och högskolor.
Vid SLU bedrivs forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling,
vattenbruk samt veterinärmedicin och husdjursskötsel. Inom grundutbildningen ges utbildning
som leder till både generella examina och yrkesexamina, de senare är reglerade i en särskild förordning. Att en institution ansvarar för program som leder till dessa två sorters examina gör att
SLU:s verksamhet påminner om de tekniska utbildningarna.
Huvudverksamheten bedrivs på fyra orter, geografiskt tämligen spridda runtom i Sverige. Orterna
är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala/Ultuna. Den centrala administrationen finns i
Uppsala/Ultuna.
I utvärderingen av ekonomiämnena ingår två institutioner, institutionen för skogsekonomi i
Umeå samt institutionen för ekonomi i Uppsala/Ultuna.
Institutionen för skogsekonomi i Umeå sorterar under den skogsvetenskapliga fakulteten. Forskningen och undervisningen vid institutionen rör sig över ett brett spektrum av problemområden
med anknytning till skogsbruk: från frågor som handlar om att få bästa möjliga ekonomiska utbyte av skogsbruket till värdering av skogen som naturresurs och värdering av skogens roll i den
nationella och internationella ekonomin.
Institutionen för ekonomi i Uppsala/Ultuna ingår i fakulteten för jordbruk, landskapsplanering
och trädgårdsbruk. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom nationalekonomi
och företagsekonomi med i huvudsak inriktning mot de areella näringarna. Naturresurs- och
miljöekonomiska frågor utgör också en stor del av institutionens forskningsområde.
Utbildningen på Skogsvetarprogrammet som idag bedrivs i Umeå har tidigare även drivits i
Uppsala. Enligt beslut av SLU:s styrelse sker antagningen till Skogsvetarprogrammet fr.o.m.
hösten 2001 enbart i Umeå. Beslutet innebär också att en tvåårig skogsindustriell fördjupning av
såväl Ekonomprogrammet i Uppsala som Skogsvetarprogrammet ska lokaliseras till Uppsala.
Innehållet i programmet var under utvärderingsprocessen fortfarande under utarbetande. I Umeå
har å andra sidan arbete påbörjats i syfte att återuppliva den traditionella jägmästareutbildningen,
som lades ned 1996.
Båda institutionerna bedriver utbildning i företagsekonomi och nationalekonomi. Den samverkan
som finns mellan ämnena kan ur ett svenskt perspektiv sägas vara unik.
Institutionernas organisation och uppläggning av grund- och forskarutbildningen gör det närmast
ogörligt, särskilt i Umeå, att strikt skilja mellan ämnena. Därför genomfördes platsbesöken av en
enda grupp med kompetens i både ämnena. Institutionernas verksamhet behandlas också
gemensamt och uppgifterna presenteras i rapporterna för både företags- och nationalekonomi. I
den utsträckning viktiga skillnader finns mellan ämnena påpekas dessa. Vid platsbesöket deltog
professor emeritus Bertil Gandemo, Lunds universitet, professor Ole Gjølberg, Norges landbrukshögskola samt studerande Rikard Lind, Mitthögskolan (deltog enbart på Uppsala/Ultuna),
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som är ledamöter i bedömargruppen för ämnesutvärdering av företagsekonomi. Dessutom deltog
professor Roland Andersson, KTH, professor Olvar Bergland, Norges landbrukshögskola samt
doktorand Christer Berglund, Luleå tekniska universitet, som är ledamöter i bedömargruppen för
utvärdering av nationalekonomiämnet.

Sammantagna rekommendationer
Placera SLU under Utbildningsdepartementet. Bedömargruppen finner inga sakskäl till att
nuvarande förhållande ska gälla.
Trots att antagningen till skogsvetarprogrammet fr.o.m. hösten 2001 enbart sker i Umeå innebär
den uppdelning av den skogliga utbildningen mellan Uppsala och Umeå, som fortfarande kvarstår i och med att fördjupningskurser inom det skogliga området förläggs till Uppsala, en försvagning av den skogliga företagsekonomiska utbildningen i SLU-Umeå. Att vissa kurser ges i Umeå
och vissa i Uppsala medför att undervisningsbudgeten som varje kurs erhåller blir mycket låg,
något som redan på kort sikt hotar undervisningskvaliteten. En kraftsamling till en ort framstår
som naturlig för att bibehålla kvaliteten i utbildningen. Utifrån nuvarande förutsättningar med
tillhörande samordningsvinster bör hela utbildningen inom skogsområdet, enligt bedömargruppen, därmed förläggas till SLU-Umeå.
Bedömargruppen anser i sammanhanget också att mycket skulle vinnas om skogsfakulteten blev
en del av Umeå universitet. Inte minst skulle den kritiska massan vid universitetets handelshögskola påverkas positivt. Gruppen är dock medveten om att frågan är komplex. I nuvarande form
består SLU:s skogsfakultet av ett stort antal institutioner med mycket skilda kärnämneskompetenser. Därför nöjer sig bedömargruppen med att rekommendera ett närmare samarbete med
Umeå universitet och förutsätter att institutionen för skogsekonomi i framtiden knyts till de
organiserade nätverken som förespråkas av bedömargruppen i nationalekonomi, respektive till det
mer strikta samarbete som motsvarande grupp i företagsekonomi rekommenderar.
Ett påtagligt problem för aktuella institutioners forskarutbildning är den delvis undanskymda roll
ekonomiämnena spelar på SLU. Centrala forskningsorgan inom SLU beviljar en mycket liten del
av ansökningarna om forskningsmedel. Detta innebär att en stor del av doktoranderna måste vara
externt finansierade. En bieffekt av detta är att en av forskarhandledarnas huvuduppgifter är att
söka extern finansiering. Att fördela resurser efter antalet nyantagna och antalet aktiva samt efter
antalet licentiatexamina och doktorsexamina framstår som naturligt för bedömargruppen.
Modeller för detta finns på andra universitet.
Inom de aktuella utbildningarna tillämpas inte betyget väl godkänd utan endast underkänd och
godkänd. Åsikterna om betydelsen av detta går isär bland studenterna som bedömargruppen
träffar vid platsbesöken. Bedömargruppen anser att SLU bör överväga att återinföra betyget väl
godkänd, om inte ur ett inlärningsperspektiv så åtminstone för att studenterna ska ha möjligheten
att bedömas enligt samma skala som studenter från liknande utbildningar. Det gäller både vid
ansökningar till forskarutbildningar vid andra institutioner och i konkurrensen om stipendier och
arbeten. Bedömargruppen har förstått att beslut om dessa frågor fattas på central nivå, något som
dock givetvis inte påverkar rekommendationen.

Institutionen för skogsekonomi (Umeå)
Institutionen för skogsekonomi, som med sina 15 anställda är en av de minsta vid den Skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå, svarar för en betydande del av undervisningen på skogsvetarprogrammet med ett 20-tal olika kurser i ekonomi. Institutionen bedriver grund- och forskar-

188

utbildning. Vidare ansvarar den för ekonomikurser som ingår i utbildningen vid institutionen för
skoglig hushållning.

Bedömargruppens intryck
Ekonomiämnena vid institutionen har genomfört en gemensam självvärdering. Självvärderingsrapporten består av en grundutbildningsdel som avser ämnena företagsekonomi och nationalekonomi och en separat forskarutbildningsdel. Förfarandet framstår som naturligt utifrån institutionens relativa litenhet och ämnenas nära samarbete.
Rapporten ger en god inblick i institutionens verksamhet. Utbildningen som bedrivs på institutionen håller god klass. Inte minst lärarnas höga kompetens borgar för detta.
Bedömargruppen träffar tre grundutbildningsstudenter vid platsbesöket. Av dessa läser en inom
skoglig hushållning och två inom skoglig ekonomi. Studenten som läser skoglig hushållning är
ensam på sin ekonomikurs, något som är anmärkningsvärt inom svensk ekonomiutbildning. Alla
tre är nöjda med den utbildning de läser.
Institutionen har en hög lärartäthet per student. Denna omständighet är till stor del en effekt av
det minskande antalet sökande till institutionens utbildningar som skett under de senaste tre åren.
Det låga söktrycket behandlas i självvärderingsrapporten som institutionens centrala problem.
Frågan diskuteras också med institutionsledningen vid platsbesöket. En process för att stärka
utbildningens attraktivitet har initierats. Ett första steg är att antagningen till Skogsvetarprogrammet fr.o.m. hösten 2001 enbart sker i Umeå. Institutionen har även beslutat om att återuppväcka Jägmästarprogrammet. Tanken är att Jägmästarprogrammet, som av tradition har hög
attraktivitet inom skogsindustrin, ska locka yrkesinriktade studenter medan Skogsvetarprogrammet ska locka studenter med ett bredare intresse för frågor relaterade till institutionens specialområde skogsekonomi. De två utbildningarna ska även kopplas till varandra. En student som läst
en 4,5-årig magisterexamen inom skogsekonomi ska genom ett halvt års studier kunna komplettera sin utbildning till en femårig yrkesexamen som jägmästare.
Studenterna som bedömargruppen träffar anser att den nya utformningen är bra. Skogsvetarprogrammet ger dem en bredare utbildningsgrund med valfrihet vid yrkesval och möjlighet till
fortsatta studier samtidigt som alternativet jägmästare kvarstår. Bedömargruppen betraktar också
lösningen som ett pragmatiskt och realistiskt försök att åtgärda det låga söktrycket. Bedömargruppen konstaterar dock att den uppdelning, som fortfarande kvarstår i och med att fördjupningskurser inom det skogliga området förläggs till Uppsala, medför en försvagning av SLUUmeå.
Bedömargruppen träffar två av doktoranderna vid platsbesöket, den ena i slutfasen av sitt
avhandlingsarbete och den andra i initialskedet av sin doktorandutbildning. Båda trivs bra på
institutionen. Det de dock saknar är stadga i utformningen av studieprogram för doktorandkurser. Många ämnesdelar är för små för att kurser ska kunna ges vid SLU-Umeå. På grund av
detta tvingas doktorander åka runt och ta de kurser som kan finnas på andra lärosäten, något som
utan bra planering ger upphov till viss osäkerhet och ryckighet i studierna. Doktoranderna efterlyser därför ett bättre system för individuella studieplaner, där hänsyn tas till behovet av externa
kurser. Något som doktoranderna däremot uppskattar är att studieupplägget inkluderar krav på
vistelse utomlands. Även bedömargruppen ser positivt på detta krav.
En fråga som inte behandlas i självvärderingsrapporten är institutionens förhållande till SLU
centralt. Vid mötet med institutionsledningen framkommer att den inte anser sig gynnad av att
ingå i SLU:s organisation. Institutionsledningen menar att de negativa aspekterna av tillhörigheten är flera. En faktor är avståndet till centralstyret i Uppsala. Det ger upphov till en bristande
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insikt om förhållanden på institutionen, något som institutionsledningen menar speglas i beslutsfattandet. En central aspekt av detta har kommit fram i diskussionen ovan om uppdelningen av
den skogliga utbildningen mellan Uppsala och Umeå. Ytterligare en aspekt är den rigiditet och
bristande flexibilitet som kännetecknar organisationen. Exempel på detta som ges vid platsbesöket
är att kursplaner måste godkännas centralt med två års framförhållning. Ett annat är att de
kriterier för lärarkompetens, som är centralt statuerade, reglerar institutionernas möjlighet att på
eget initiativ befordra kompetent personal. Slutligen och inte minst betydelsefullt är att gällande
ersättningssystem inom SLU tycks missgynna ekonomiämnena.

Rekommendationer
För institutionen är det låga söktrycket ett centralt problem. De åtgärder som vidtagits framstår
för bedömargruppen som logiska. I den utsträckning som de inte kommer att ge önskat resultat
bör institutionen överväga alternativa lösningar. En sådan är att, i enlighet med diskussionen ovan
under rubriken Sammantagna rekommendationer för SLU, antingen bli en del av någon av de
ekonomiska institutionerna vid Umeå universitet eller en skoglig fakultet vid Umeå universitet.
Det senare alternativet framstår förmodligen som mer attraktivt för institutionen. Oavsett
söktryck och ovan angivna reservationer bör detta alternativ övervägas. Att bedriva utbildning
inom både företagsekonomi och nationalekonomi, som institutionen gör idag, ställer krav på en
omfattande kursverksamhet, något som i sin tur ställer mycket höga krav på institutionens lärare.
Genom att bli en skoglig fakultet vid Umeå universitet bör institutionen kunna behålla sin
speciella identitet samtidigt som samarbetet med ämnesinstitutionerna vid Umeå universitet avlastar lärarna. Genom ett dylikt samarbete borde även problemet med kurser för doktorander
kunna lösas.
I övrigt bör även andra åtgärder prövas för att öka söktrycket. T.ex. skulle institutionen i likhet
med institutionen för ekonomi i Uppsala/Ultuna kunna satsa på att marknadsföra utbildningen,
inte minst på gymnasieskolor runt om i Sverige.
Kraven på och seminariebehandlingen av licentiatuppsatser uppges i självvärderingsrapporten vara
höga, högre än på traditionella ämnesinstitutioner i övrigt i Sverige. Om så är fallet anser
bedömargruppen att institutionen bör anpassa sig till högskoleförordningens krav och se
avläggande av licentiatexamen som en etapp i forskarutbildningen på väg till doktorsexamen.
Utifrån det begränsade utbud av forskarkurser institutionen erbjuder framstår ett bättre upplägg
av doktorandernas studieplaner, som inkluderar hjälp att hitta relevanta kurser i Norden, som
angeläget enligt bedömargruppen.

Institutionens organisation och beslutsstrukturer
Institutionen för skogsekonomi är en av nio institutioner inom den skogliga fakulteten vid SLU.
Den leds av prefekt som har delegerat frågor rörande grundutbildningen till biträdande prefekt.
En av professorerna vid institutionen har det övergripande ansvaret för forskarutbildningen.
Institutionen är liten och beslutsvägarna korta och informella.
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Grundutbildningen
Utbildningens profil och inriktning
Fram till 1996 utbildade man jägarmästare och examensämnet i denna yrkesexamen hette skogsekonomi. Numera heter utbildningen Skogsvetarprogrammet och leder till en generell magisterexamen med huvudämnet företags- eller nationalekonomi. Ekonomikurserna är dock fortfarande
inriktade på problem relaterade till skogens olika resurser. Samarbete mellan ekonomiämnena är
unik jämfört med andra institutioner som erbjuder ekonomprogrammen.
Institutionen har även beslutat om att återuppväcka Jägmästarprogrammet.

Målen
Förutom de allmänna målen ska den skogliga magistern utifrån biologiska, tekniska och ekonomiska grunder kunna formulera och lösa skogliga problem samt värdera lösningar kring råvaruproduktion, förädling och miljö både ur nationellt och internationellt perspektiv.

Ekonomin och infrastruktur
Samtidigt som Jägmästarprogrammet lades ner ökades antalet utbildningsplatser på Skogsvetarprogrammet. De första åren fylldes platserna men därefter minskade söktrycket markant. Hösten
2000 antogs endast drygt 50 studenter till de 80 platser som stod till förfogande. Detta påverkar
naturligtvis institutionens ekonomi negativt. Vidare har fakultetens olika institutioner olika tilldelning. Ersättningsnivån per student för ekonomiämnena är således lägre än ersättningsnivån för
de övriga institutioner som ingår i fakulteten.
Utbildningen bedrivs i moderna och funktionella lokaler kopplade till det lokala nätverket.
Biblioteken vid SLU fungerar som särskilt ansvarsbibliotek på uppdrag av Kungl. biblioteket. Det
innebär bland annat att vid den skogliga fakulteten i Umeå finns landets största bibliotek inom
området. Där erbjuds institutionens studenter bland annat utbildning i hur man söker och
utvärderar information.

Studenterna
Läsåret 2000/01 var 171 studenter registrerade på grundutbildningen totalt i ämnet, vilket är en
minskning med 118 studenter från läsåret 99/00. Tydligast är kanske nedgången bland antalet
nyantagna som nästan halverats från 109 till 57 studenter på ett år. Många studenter läser kurser
över A-nivån i ekonomiämnena utan att vidare specialisera sig inom dessa. Grupperna på C- och
D-nivåerna är mycket små, fem till tio studenter. Andel kvinnliga studerande är ca 25 procent.
Alla studenter har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning och följaktligen goda förkunskaper i
matematik. Efter det gemensamma tvärvetenskapliga basblocket läser de dessutom statistik och
matematisk statistik, vilket ytterligare förbättrar förutsättningarna för studierna i ekonomiska
ämnen.

Lärarna
Vid tidpunkten för självvärderingen verkade åtta lärare vid institutionen. Av dessa var en
odisputerad (jägmästare) och en hade licentiatexamen. De övriga var disputerade, fyra av dem
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professorer. Samtliga lärare är män som antingen har långvarig pedagogisk erfarenhet eller har
genomgått de pedagogikkurser som SLU erbjuder.
Lärarkapaciteten är i förhållande till antalet studerande således utomordentligt hög och kompetent. Tre av professorerna undervisar inom grundutbildningen och är dessutom kursansvariga.

Undervisning och examination
Undervisning bedrivs främst i traditionella former, genom föreläsningar, seminarier och övningar.
Den är relativt intensiv, t ex ges inom det inledande tvärvetenskapliga basåret ca 23 timmar
lärarledd undervisning per vecka. Antalet timmar minskar på fördjupningskurserna men
understiger inte nio timmar per vecka. Skriftlig färdighetsträning i form av PM förekommer
under hela utbildningen. Den vanligast förekommande examinationsformen är skriftliga sluttentamina.

Nationell och internationell samverkan
Det finns en naturlig tvärämnessamverkan inom skogsfakulteten. Vidare samarbetar institutionen
med företagsekonomiska och nationalekonomiska institutionerna vid Umeå universitet. Uppdragsutbildning existerar i viss omfattning. Den s.k. tredje uppgiften, samverkan med det omgivande samhället, sker på många sätt bl.a. i samarbete med det centrala SLU-organet ”Kontakt”.
Flera av institutionens lärare är flitiga debattörer i media och anlitas ofta för offentliga föredrag.
Antalet in och utresande studenterna redovisas i självvärderingsrapporten enbart på fakultetsnivå.
För läsåret 2000/01 rörde det sig om 16 utresande och 55 inresande. Institutionen erbjuder vissa
kurser inom grundutbildningen på engelska. En diskussion pågår om för- och nackdelar med att
enbart erbjuda kurser på svenska men med betydande inslag av engelsk litteratur. Utländska gästföreläsare förekommer. Lärarna har goda internationella kontakter.

Kvalitetsarbete
Varje kurs utvärderas och resultatet sammanställs. Sammanställningen går både till prefekten och
till studentkåren. Utvärderingarna diskuteras vid den årliga utbildningsdagen då både lärarna och
studentrepresentanterna deltar. En uppföljning av studenterna som har utexaminerats under
perioden 1997-2001 har genomförts och den visar att de som genomgått utbildningen har hittat
relevanta arbeten. SLU har för övrigt en tradition av interna utvärderingar, som är ett tecken på
kvalitetsmedvetande. Institutionen har granskats internt både 1993 och 1997.

Forskarutbildningen
Utbildningens profil och inriktning
Forskarutbildningen är inriktad på skogsekonomi och naturresursekonomi. Den är anpassad till
SLU:s övergripande sektorsansvar. Institutionen har således inte företags- eller nationalekonomi
som huvudämne i forskarutbildningen.
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Målen
Forskarutbildningen syftar till att doktoranderna ska nå ledande positioner inom forskning,
näringsliv och offentlig verksamhet i anslutning till skogssektorn. Den ska kunna förse samhället
med en kompetens av både samhällsvetenskap och teknik.

Ekonomin och infrastrukturen
Institutionen har vid tidpunkten för självvärderingen haft en fakultetsfinansierad doktorandtjänst.
Övriga är externt finansierade. Varje doktorand har ett eget rum utrustat med dator.

Doktoranderna
Varje år antas en till två doktorander. Totalt finns vid institutionen 12 doktorander, ca 30
procent av dessa är kvinnor. De har vanligtvis ekonomexamen, jägmästarexamen eller skoglig
kandidat/magisterexamen som bakgrund. Det förkommer dock också att doktorander har en
bakgrund som naturvetare eller matematiker.
En i högskoleförordningen reglerad undervisningsskyldighet tas ut och en kurs i pedagogik
medräknas i utbildningen.

Handledarna och lärarna
Samtliga doktorander handleds av en professor. Dessutom utses för varje doktorand en handledargrupp med om möjligt en extern medlem, som ska följa doktorandens progression. Handledarkapacitet och kompetens är med tanke på antalet doktorander god. Samtidigt krävs det
ganska många handledare med olika ämnesområden och forskningsinriktningar för att god handledning ska kunna erbjudas vid en tvärvetenskaplig institution.

Undervisning och examination
Licentiatexamen består av en kursdel om 40 poäng och en uppsats av 40 poäng. För doktorsexamen krävs kurser omfattande lägst 60 poäng och en avhandling om lägst 100 poäng.
Kursdelen innehåller matematik och kvantitativa metoder, kvalitativa metoder och vetenskapsteori, resursfördelningsteori och tillämpad teori mot miljö- och skogsekonomi. Det är vanligt att
doktoranderna följer åtminstone några kurser vid de traditionella ämnesinstitutionerna, främst vid
Umeå universitet. Examination sker oftast genom skriftliga tentamina även om vissa kurser
examineras i form av papers.
Varje doktorand presenterar minst en gång per år ett paper vid institutionens forskningsseminarium. Vid disputationen förekommer normalt utländsk opponent.

Nationell och internationell samverkan
Förutom det som anges i grundutbildningsdelen, t.ex. att flera av institutionens lärare är aktiva
inom samhällsdebatten, kan nämnas att institutionen har ansvaret för den inom området välrenommerade tidskriften Journal of Forest Economics.
De flesta av doktoranderna spenderar minst en termin utomlands vilket är institutionens policy.
Institutionen deltar i och anordnar internationella konferenser. Ett exempel på det senare är den
årliga miljöekonomiska konferensen.
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Kvalitetsarbete
Varje doktorand ska ha en individuell studieplan upprättad i syfte att studierna ska kunna följas
upp. Studieplanerna finns visserligen, men uppföljningen kan enligt självvärderingen förbättras.

Institutionen för ekonomi (Uppsala/Ultuna)
Undervisningen i både företagsekonomi och nationalekonomi vid institutionen i Uppsala/Ultuna
vänder sig i första hand till studenterna på institutionens två utbildningsprogram: Agronomprogrammet med ekonomisk inriktning (yrkesutbildning i agrar ekonomi) och Ekonomprogrammet
med naturresursinriktning (magisterutbildning i naturresurs- och miljöekonomi).

Bedömargruppens intryck
Ämnena företagsekonomi och nationalekonomi har genomfört var sin självvärdering, men avhandlades enligt institutionens önskemål samtidigt vid platsbesöket. På grund av detta och eftersom självvärderingsrapporterna har en institutionsgemensam bas behandlas de båda ämnena
gemensamt i följande rapport.
Självvärderingsrapporterna är välgjorda och ger ett genomarbetat intryck. De förefaller vid platsbesöket dock inte vara helt förankrade bland lärare och studenter. En viss diskrepans mellan uppgifterna i rapporterna och vad som anges av institutionsföreträdarna vid platsbesöket noteras av
bedömargruppen. Det gäller inte minst förhållandet mellan institutionen och SLU centralt.
Representanterna för ekonomiämnena kan i vissa sammanhang känna sig åsidosatta i förhållande
till andra ämnen inom SLU. Vidare finns ett regelsystem baserat på en delvis icke-flexibel centralstyrning. I Uppsala verkar dock relationen fungera tillfredsställande. Institutionen har utvecklat
en viss informell självständighet.
Bedömargruppens intryck är att institutionen bedriver en ekonomutbildning av god klass. Det
finns ett stort antal professorer per student. Professorerna undervisar på A – B-nivåerna, något
som är tämligen ovanligt på ekonomutbildningar i Sverige idag. Däremot råder det brist på
lektorer. Vid platsbesöket uppges dock att ett antal lektorat vara under tillsättning.
Studenterna har allmänt sett goda förkunskaper. De har inte sällan naturvetenskaplig bakgrund,
vilket innebär goda matematiska förkunskaper. Det minskade söktrycket under senare år har dock
inneburit att bredare studentgrupper har tillgång till utbildningen än tidigare.
Studenterna som bedömargruppen träffar är nöjda. De anser att miljön, institutionens storlek och
den pedagogiska viljan bland lärarna är bra. Däremot uttrycker flera av studenterna på A – Bnivåerna funderingar på att inför studier på fördjupningsnivå byta till någon större ekonomiinstitution, företrädesvis till Uppsala universitet. Anledningen är det bredare kursutbud som de
större institutionerna erbjuder på C – D-nivåerna.
Det senare kan kopplas till det minskade söktrycket, som institutionen anser är dess stora utmaning. Diskussionen om hur det problemet ska hanteras pågår. En framtidsplan, som bygger på
en vision om institutionens situation år 2005, har tagits fram. Parallellt pågår satsningar på att
marknadsföra ekonomiutbildningarna på SLU-Uppsala, bl.a. genom att informera på gymnasieskolor runt om i Sverige
Frågan om institutionens profil utgör en central aspekt i framtidssatsningen. I nuvarande form
har institutionen i huvudsak två profilinriktningar: den yrkesinriktade traditionella agronomutbildningen och den mer forskningsinriktade utbildningen i miljö- och naturresurshushållning.
Ingen av dessa drar dock i dagsläget till sig stora studentskaror. Därför övervägs att dels fokusera
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mer på att stärka det allmänna ekonomiska, företrädesvis företagsekonomiska, inslaget i utbildningen på A – B-nivåerna, dels att ytterligare profilera utbildningen på fördjupningsnivå mot
miljö- och naturresursproblem. Det senare berör främst ekonomprogrammet med naturresursinriktning. För att tillgodose studenternas önskemål om allmänna fördjupningskurser planerar
institutionen att stärka samarbetet med ekonomiinstitutionerna vid Uppsala universitet, dock
med förbehållet att samarbetet måste vara dubbelriktat, dvs. att studenter rör sig i båda riktningarna. Förbehållet är naturligt eftersom institutionen vill behålla en självständig position.
Samarbetet med Uppsala universitet är annars välutvecklat, vilket vid platsbesöket exemplifieras
med utvecklingen av den planerade gemensamma, ettåriga entreprenörskolan med projektledare
(professor) från SLU. Denna strategiinriktning framstår i övrigt också som naturlig för
bedömargruppen. Framtidsplanen förutsätter dock ett ökat intresse för miljö- och jordbruksrelaterade problem.
Av de fem doktorander som bedömargruppen träffar vid platsbesöket har två kommit från
utlandet och en från Uppsala universitet, medan två är agronomer. Bland doktoranderna i
företagsekonomi dominerar agronomerna. Flera doktorander är externfinansierade och har
därmed stor frihet men också stort enskilt ansvar. Individuella studieplaner används, men
sammansättningen av kurser i forskarutbildningen bestäms inte i förväg utan planeringen sker
allteftersom. Om kurser inte ges på SLU väljs kurser på andra institutioner.
Ett ganska ovanligt förhållande är att doktoranderna håller seminarier helt i egen regi. Vid
platsbesöket uttrycker närvarande doktorander en viss besvikelse över professorernas bristande
intresse för seminarieverksamheten. Vidare menar doktoranderna att en tydlig strategi för att
utveckla institutionens kärnkompetens saknas. Doktoranderna anser att profilen är oklar och att
en tydligare identitet är önskvärd.

Rekommendationer
Satsningen på att definiera en framtidsprofil för institutionen bör fortsätta. Att bedriva en bred
ekonomiutbildning i konkurrens med Uppsala universitet framstår inte som långsiktigt hållbart.
Möjligen ligger lösningen i att bedriva en något mindre utbildning profilerad, t ex mot bioteknik
och livsmedelskunskap i enlighet med den strategi institutionen beskriver i sin framtidsplan.
Professorerna bör ta aktiv del i doktorandseminarierna, och att införa en professorsledd seminarieserie framstår som en relativt självklar och enkel lösning.
Forskarutbildningen i nationalekonomi anser bedömargruppen ska kopplas till den nationella
forskarskola som föreslås i nationalekonomernas utvärderingsrapport. Principen i förslaget är ett
nätverk omkring de större forskningsmiljöerna, dvs. Stockholms universitet, Uppsala universitet
och Handelshögskolan i Stockholm som bildar en nationell forskarskola. De mindre högskolorna
ska därmed knytas som filialer till dessa. Dessutom bör tre ytterligare nätverk bildas med centra i
Lund, Göteborg och Umeå.
Ett alternativ som bedömargruppen anser skulle kunna övervägas är att införliva institutionen
med Uppsala universitet. Bedömargruppen är dock medveten om att frågan är komplex och anser
att utvecklingen delvis är beroende av institutionens förmåga att upprätthålla befintlig lärarkompetens. En sammanslagning skulle kunna medföra flera fördelar, inte minst ur ett forskningsperspektiv. Däremot skulle den riskera att slå ut den unika samverkan mellan företagsekonomi
och nationalekonomi som i dagsläget finns på institutionen.
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Institutionens organisation och beslutsstrukturer
Övergripande frågor rörande grundutbildningen, t ex kursplaner och strategisk planering av
grundutbildningen, handhas av en programnämnd. Ansvaret för att programnämndens beslut blir
implementerade och att den löpande utbildningsverksamheten bedrivs så effektivt som möjligt
ligger på prefekten.
En grundutbildningsavdelning är verksam sedan 1 juli 2001. Syftet är att få en effektivare grundutbildningsverksamhet (så att denna går ihop ekonomiskt) samt att stärka lärarkollegiets gemensamma ansvarskänsla för grundutbildningen. I avdelningen ingår därmed personer med lektorstjänster vid institutionen. Avdelningen fördelar den prestationsersättning som institutionen erhåller till de olika kurserna och ansvarar för grundutbildningsverksamheten, t.ex. fördelning av
arbetsuppgifter mellan institutionens undervisande personal.

Grundutbildningen
Utbildningens profil och inriktning
Undervisningen i nationalekonomi och företagsekonomi vid institutionen för ekonomi, SLU,
vänder sig främst till studenter på institutionens två utbildningsprogram: Agronomprogrammet
med ekonomisk inriktning (yrkesutbildning i agrar ekonomi) och Ekonomprogrammet med
naturresursinriktning (magisterutbildning i företagsekonomi, nationalekonomi eller ekonomi med
profilering i naturresurs- och miljöekonomi). Detta innebär att utbildningen på högre nivåer
profileras mot frågeställningar rörande lantbruk, livsmedel och småföretagande respektive
naturresurser och miljö. Kurserna är också öppna som fristående kurser och för studenter med
utländska examina, motsvarande kandidatexamen, vilka antas till individuellt utformade
magisterprogram.
Vid institutionen bedrivs inom nationalekonomi undervisning i generell nationalekonomi, i lantbruksekonomi samt i naturresurs- och miljöekonomi, och inom företagsekonomi undervisning i
företagsledning, redovisning, produktionsekonomi (vilka alla avser lantbruksföretagande),
kooperativt företagande, marknadsföring och organisation samt småföretagande.

Målen
Institutionens målsättningar överensstämmer med övergripande mål i högskolelag och högskoleförordning.
Stor vikt läggs vid att formulera problem, att genomföra analyser och att tolka empiriska resultat.
Syftet är att skola studenterna i kritiskt tänkande.

Infrastruktur
Institutionen har del i SLU:s samtliga undervisningslokaler. Två av dess lokaler ligger i institutionens byggnad. Tillgången på undervisningslokaler är rimligt god och utrustningsnivån är
tillfredställande.
Biblioteksresurserna är goda, eftersom SLU:s huvudbibliotek ligger nära. Institutionen har ett eget
välsorterat bibliotek. Bibliotekets stora elektroniska tidskriftsdatabas utgör en bra litteraturkälla.
God datortillgänglighet möjliggör datorbaserade övningar och annan IT-baserad pedagogik. Alla
kurser har en hemsida på Internet.
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Studenterna
Antal registrerade studenter i företagsekonomi.
1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01
(jan -01)

Antal förstagångsregistrerade på ämnets
lägsta nivå

192

242

217

282

Antal registrerade på grundutbildningen
totalt i ämnet

262

377

335

354

Antal registrerade på C-nivå i ämnet

34

58

44

61

Antal registrerade på D-nivå i ämnet

9

21

40

15

49%

45%

50%

54%

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01
(jan -01)

Antalet förstagångsregistrerade på ämnets
lägsta nivå

78

162

161

173

Antal registrerade på grundutbildningen
totalt i ämnet

127

250

265

234

Antal registrerade på C-nivå i ämnet

27

43

36

36

Antal registrerade på D-nivå i ämnet

4

14

17

4

57%

59%

58%

53%

Andel kvinnor inom grundutbildningen i
ämnet
Antal registrerade studenter i nationalekonomi.

Andel kvinnor inom grundutbildningen i
ämnet

Inom nationalekonomin och de kvantitativt inriktade delarna av företagsekonomin är förkunskaperna i matematik och statistik en avgörande faktor för möjligheterna att tillgodogöra sig
utbildningen väl, särskilt på de högre nivåerna. Under de två första läsåren ges grundläggande
kurser i matematik och statistik för ekonomer (5 poäng vardera). Trots detta kan de matematiska
inslagen medföra ett påtagligt problem för en del studenter. I övrigt föreligger inga problem
avseende förkunskaper.
Antalet antagna programstudenter har förändrats under senare år. År 1995 antogs 50 studenter
till agronomekonomutbildningen, därefter 22-30 studenter per läsår. Till Ekonomprogrammet
med naturresursinriktning antogs 60 studenter per år åren 1998-2000. Fr.o.m. ht 2001 antas
dock 75 studenter till detta program. Antalet skogsvetenskapliga studenter med företagsekonomisk inriktning har under perioden varierat mellan 10 och 20 per läsår.

Examensarbetet består oftast av en uppsats om 20 poäng på D-nivån. Från och med höstterminen
2001 genomförs uppsatsskrivandet inom ramen för en ”examensarbetskurs”. Gemensam start
med introduktion stimulerar till en snabbare start – gemensamma föreläsnings- och seminariemoment likaså. Vidare innebär en obligatorisk metodpromemoria med redovisning och opposition att studenterna på ett tidigt stadium får anledning att reflektera över och få synpunkter på
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en central del i arbetet. Tämligen få studenter avslutar sina uppsatser inom reglerad tid – med
säkerhet färre än hälften. Åtskilliga studenter ägnar sig åt kurser, deltidsförvärvsarbete och andra
arbetsuppgifter samtidigt som de skriver sina examensarbeten.

Lärarna
Antalet lärare i förhållande till antalet studenter är relativt hög i Uppsala/Ultuna. Även lärarnas
kompetens är hög. Vid självvärderingstillfället var antalet professorer i företagsekonomi 4,7 (fyra
heltidsprofessorer, en adjungerad på 20 procent och en som på 50 procents anställning ägnar sig
åt grundutbildning) och i nationalekonomi två. I företagsekonomi finns få lektorer. Vid platsbesöket fanns det två nyanställda. Processen för att anställa åtminstone två till pågick. I nationalekonomi var vid utvärderingstillfället tre lektorer verksamma.
Vid SLU tillämpas idag principen att lektorer förväntas undervisa 50 procent av sin tid i grundutbildningen. Resterande tid ska delas mellan forskarutbildning och egen forskning. Lektorerna
förväntas själva dra in de medel, som behövs för att täcka de 25 procent som ska läggas på forskningen. På grund av andra arbetsuppgifter – grundutbildning och administrativa plikter – krymper ofta den del av arbetstiden som faktiskt ägnas åt forskning.
Alla lärare kan, i den mån de önskar, utveckla sin pedagogiska kompetens genom att delta i de
kurser och seminarier som ges vid universitetets pedagogiska enhet.

Undervisning och examination
Antal timmar lärarledd undervisning i företagsekonomi per vecka.
Föreläs- Seminarier Uppsats- Övningar Redovis- Studiebesök/ Praktikfall
ningar
handledning
ningar Exkursioner
1-20 p

8,9

0,0

0,0

2,8

0,8

0,3

1,1

21-40 p

7,3

0,0

0,0

1,9

1,0

1,1

0,4

41-60 p

4,4

1,7

0,0

1,7

0,6

1,3

0,2

61-80 p

1,1

2,9

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

11,1

0,0

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

1,3

1,7

1,3

Grundkurs i
redovisning
Grundkurs i
marknadsföring
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Antal timmar lärarledd undervisning i nationalekonomi per vecka.
Föreläsningar

Seminarier

Uppsatshandledning

Annat
(övningar)

1–20 p

8,9

1,1

0,0

2,8

21–40 p

5,3

1,9

0,0

2,8

41–60 p

6,5

2,5

0,0

2,6

61–80 p

1,1

2,9

0,7

0,0

Ovanstående uppgifter i båda tabellerna är beräknade utifrån kursplanerna. Uppgifterna för D-nivå baseras
på kursplanen för examensarbete

I båda ämnena framhålls att undervisningsformerna blivit allt mer varierade. Förutom traditionella föreläsningar förekommer projektarbeten i grupper och individuellt, övningspass/räknestugor och datorövningar inklusive interaktiva övningar. I företagsekonomi betonas också studiebesök och projektarbeten knutna till företag och organisationer, simulerings-/problemlösningsövningar och rollspel.
SLU centralt har varit en av föregångarna inom pedagogisk vidareutbildning för universitets/högskolepersonal. All undervisande personal erbjuds en fyraveckors pedagogisk grundkurs.
Som framgått har institutionen en hög lärarkompetens. Samtliga professorer bedriver undervisning inom grundutbildningen, något som garanterar en tydlig koppling till ett vetenskapligt
förhållningssätt.

Nationell och internationell samverkan
Den samverkan som finns mellan ämnena företagsekonomi och nationalekonomi vid SLU kan ur
ett nationellt perspektiv sägas vara unik. Ett nära samarbete inom båda ämnena pågår också med
Uppsala universitet. Via Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling i Uppsala (CEF),
som är ett samarbete mellan SLU, Uppsala universitet och näringslivet, ges kursen Entreprenörskap och företagsutveckling.
Institutionen har ett omfattande kontaktnät med företag och organisationer inom och utanför
lantbrukssektorn. Företrädare för det nationalekonomiska ämnet har också periodvis varit livligt
indragen i samhällsdebatten i massmedia. Lärare i företagsekonomi har medverkat i fortbildningskurser för naturvårdstjänstemän, anordnade av Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
Institutionen bedriver samverkan med ett flertal utländska lärosäten inom ramen för ERASMUSprogrammet. Ungefär 14 studenter per läsår kan därför erbjudas möjlighet att studera minst ett
halvår vid ett utländskt lärosäte.
Institutionen har inom ramen för det s.k. Östersjösamarbetet givit kurser i jordbrukspolitik och
kooperativ teori på grundutbildnings- och doktorandnivå i de baltiska staterna, Polen och Ryssland. Kurserna har administrerats av SLU Kontakt, medan genomförandet skötts av institutionens personal. Verksamheten har vidgat medarbetarnas referensramar men givit begränsat vetenskapligt utbyte. Institutionens lärare har även undervisat vid universitet i bl.a. Österrike, Grekland, Australien och Brasilien.
Dessutom har SLU ett flertal bilaterala avtal med universitet i Nordamerika. Under senare år har
studenter från Estland och Lettland rekryterats. Några av dessa studenter deltar nu i magisterprogrammet.
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Internationella studentutbyten vid institutionen för ekonomi, SLU.
1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

Antal studenter på grundutbildningsnivå vid utländska universitet

11

3

4

4

Antal utbytesstudenter från utländska
lärosäten

6

8

7

11

Institutionen bedriver lärarutbyte med Czech University of Agriculture. Lärare och doktorander har
medverkat i kortare kurser inom ramen för NOVA-BA programmet i de baltiska länderna,
Ryssland samt Polen.
Studenter vid institutionen har medverkat i s.k. MFS (Minor Field Studies), dvs. uppdrag
finansierade av SIDA, i bl.a. Kenya och Tanzania. Enstaka studenter har genomfört ett s.k.
internationellt examensarbete t ex i Irland, Nederländerna, Tyskland, USA eller Mexico.

Kvalitetsarbete
Studeranderepresentanter medverkar i samtliga organ på SLU. Studenterna kan påverka genom
Ultuna studentkår och dess utbildningsråd StudU (Studieutskottet). Utöver detta organ finns ett
utbildningsråd per utbildningsprogram.
Samtliga kurser utvärderas. Kursutvärderingen diskuteras av studenter, kursledning och lärare
samt representanter för institutionsledningen. Åtgärderna dokumenteras och offentliggörs tillsammans med utvärderingsresultatet. Prefekten ansvarar för att eventuella brister åtgärdas. Policyn är ny och hade vid utvärderingstillfället ännu inte fått allmänt genomslag. Ett problem i
sammanhanget är SLU:s långa framförhållning vid fastställande av kursplaner. För t ex läsåret
2001/02 var kursplaner beslutade redan i november 2000.
Agronomstudenterna har under åtskilliga år gjort en utvärdering av hela sin utbildning i samband
med att de ansöker om examen. Från och med läsåret 2001/02 ska en liknande studentutvärdering göras för ekonomprogrammet med naturresursinriktning. Då kommer de första studenterna
inom programmet att vara färdiga.
Arbetsmarknaden för studenter som utexaminerats vid institutionen är för närvarande mycket
god. Denna situation har präglat utbildningen under de senaste trettio åren. En totalundersökning av ekonomagronomernas arbetsmarknad genomfördes i samarbete med SACO under hösten
1991 (Holmen, 1995). Ekonomagronomernas arbetsområden ingick också i Civilekonomförbundets undersökning om ekonomer i arbetslivet (Civilekonomförbundet, 2001).

Forskarutbildningen
Utbildningens profil och inriktning
Doktoranderna väljer i regel inriktning (företagsekonomi eller nationalekonomi), men institutionen har rätt att anta doktorander till ämnet ekonomi utan inriktning. De flesta avhandlingarna
behandlar problem och företeelser som är kopplade till miljö, naturresurser, lantbruk, livsmedel
och småföretagande.
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Målen
Forskarutbildningens syfte är att ge doktoranderna en utbildning som är jämförbar med andra
forskarutbildningar i företagsekonomi och nationalekonomi, samtidigt som den ligger inom de
mål som anges av SLU.

Ekonomin och infrastrukturen
Redan innan de nuvarande reglerna trädde i kraft hade en klar majoritet av institutionens doktorander relativt ordnade anställningsformer genom doktorand- eller andra universitetstjänster.
Doktoranderna får oftast dela arbetsrum två och två i institutionsbyggnaden. Biblioteksresurserna
är goda eftersom SLU:s huvudbibliotek ligger nära. Institutionen har ett eget välsorterat bibliotek.

Doktoranderna
I uppgiftsmallarna i självvärderingsrapporterna för respektive ämne är tolv doktorander angivna
inom företagsekonomi och åtta inom nationalekonomi. De senaste tre åren har en doktorand i
företagsekonomi och två till tre doktorander i nationalekonomi antagits per år.
Ungefär hälften av doktoranderna är finansierade av externa medel. Medlen kommer i huvudsak
från forskningsråd i Sverige och även från EU.
Organisationen av forskarutbildningen är flexibel. I huvudsak antas doktoranderna till projekt.
Institutionens forskningsfält är brett i förhållande till dess fasta forskningspersonal, vilket gör att
ett fast program med forskarutbildningskurser saknas. Doktoranderna följer därför i utbildningens inledning i huvudsak kursprogram vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och
Handelshögskolan i Stockholm.
En stor vikt läggs vid de individuella forskarutbildningsplanerna. Under utbildningstiden genomgår varje doktorand en halvtidsuppföljning. Vid denna jämförs doktorandens uppnådda framsteg
med den ursprungliga utbildningsplanen som vid behov revideras.
Vid institutionen finns en aktiv doktorandklubb.

Handledarna och lärarna
Tillgången till handledare i form av professorer är god (4,7 i företagsekonomi och två i nationalekonomi). Vid platsbesöket fanns dessutom tre lektorer i nationalekonomi och två i företagsekonomi. Vidare var ytterligare två lektorer i företagsekonomi under tillsättning.
Professorernas specialiteter spänner över ett så brett fält att de har begränsade möjligheter att bistå
varandras doktorander. En vanlig lösning består i etablering av handledarkommittéer, vari ingår
också biträdande handledare från andra universitet.
Institutionens litenhet medför en viss brist på kritisk massa, dvs. avsaknaden av närhet till andra
forskare och doktorander med besläktade forskningsprojekt. Den positiva sidan av litenheten är
att doktoranderna får stor uppmärksamhet från sina handledare.

Undervisning och examination
Det formella kravet för doktorander med företagsekonomisk inriktning är 70 poäng i kurser. I
realiteten tar emellertid alla 80 kurspoäng som är kravet i nationalekonomin. Endast ett fåtal
kurser ges i institutionens regi och dessa dessutom oregelbundet. I viss utsträckning erbjuds kurser

201

som är anpassade till doktorandernas avhandlingsarbete, bl.a. läskurser. Övriga kurser väljer
doktoranderna i samråd med sina handledare från kursprogrammen främst vid Uppsala
universitet, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
Flertalet externa kurser ges i traditionell form med föreläsningar. Institutionens egna kurser
genomförs oftare i form av inläsning, redovisning, bearbetning, opposition och behandling av
texter och/eller empiriskt material. Forskarutbildningskurserna examineras genom tentamina eller
genom lösande av uppgifter och författande av uppsatser.
Institutionens doktorander ansvarar för en seminarieserie. Doktoranderna får möjligheten att
presentera sina arbeten vid fakultetens eller universitetets konferenser samt vid nordiska konferenser inom lantbruksekonomins område.
Institutionen har, enligt självvärderingsrapporterna, ingen klar policy för relationen mellan
licentiat- och doktorandavhandlingar. Doktoranden får själv avgöra om licentiatexamen ska
avläggas. Idag skriver flertalet doktorander sammanläggningsavhandlingar.

Nationell och internationell samverkan
Många doktorander är finansierade av tvärvetenskapliga forskningsprogram, vilket medför
kontakter med både seniora forskare och doktorander från andra ämnesområden. Inom ramen för
dessa program bedrivs seminarieverksamhet och ibland också doktorandkurser.
EU-finansierade forskningsprogram genomförs i internationell samverkan och i samarbete med
andra discipliner. Doktoranderna deltar regelbundet i internationella konferenser och uppmuntras att åka utomlands, antingen för att läsa kurser eller för att bedriva avhandlingsarbete.

Kvalitetsarbete
För doktorandkurser i institutionens regi sker kursutvärderingar på kursledningens initiativ.
Eftersom det sällan rör sig om regelbundna kurser, saknas ofta kopplingen till ”nästa års kurs”.
Det förekommer idag ingen organiserad uppföljning av de genomförda kursutvärderingarna.
Under perioden 1995–1999 utexaminerades åtta studenter med licentiatexamina och tio med
doktorsexamina. Bland dem som under senare år blivit färdiga med en forskarexamen har många
fortsatt som forskare, forskarassistenter eller universitetslektorer vid institutionen. Flera har en
motsvarande tjänst vid en annan högskola, bl.a. högskolorna i Gävle och Kalmar. Andra
arbetsgivare är SCB, Livsmedelsekonomiska institutet eller internationella organ som FN.
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Uppsala universitet

Umeå universitet

Stockholms universitet

Lunds universitet

Luleå tekniska universitet

Linköpings univer sitet

Högskolan i Jönköping

Handelshögskolan i
Stockholm

Göteborgs universitet

Högskola

7

9

6

3

1

4

4

1

1

K

4

5

6

11

7

3

10

M

5

5

10

15

7

4

11

Tot

1995/96

3

2

2

1

1

K

1

1

Licexamen

Doktexamen

2

1

3

2

5

2

5

11

16

1

5

11

16

1

1

2

4

6

5

6

1

1

2

1

4

1

2

3

1

3

6
3

6

9

3

3

2

1

2

3

5

3

4

Doktexamen

1

1

2

4

1

2

2

2

4

2

4

Licexamen

2

1

2

2

1

3

2

2

Doktexamen

1

2

Licexamen

Doktexamen

Licexamen

3

12

15

3

1

4

2

3

5

1

4

1

1

2

2

2

3

2

2

2

8

10

7

5

12

1

1

5

6

11

4

1

5

M

3

1

4

2

10

12

7

8

15

1

1

5

8

13

5

1

6

Tot

1996/97

2

5

5

1

1

K

2

1

1

1

1

13

2

15

17

3

20

M

2

4

6

4

4

1

1

2

6

7

13

1

1

2

9

3

12

6

4

10

8

11

19

1

5

6

10

3

13

6

6

12

1

1

2

1

1

1

1

18

2

20

17

4

21

Tot

1997/98

1

2

4

1

9

6

1

7

Tot

1

6

2

2

5

5

1

6

M

1994/95

Doktexamen

4

2

4

4

1

1

K

Licexamen

Doktexamen

Licexamen

2

1

Doktexamen

4

Doktexamen

1

Licexamen

6

6

6

Doktexamen

5

1

1

7

Tot

1

M

1993/94

7

K

Licexamen

Examen

2

2

4

4

4

1

1

2

1

1

3

3

6

2

2

K

7

4

11

4

2

6

1

3

4

9

4

13

2

2

1

1

6

7

13

6

4

10

M

9

6

15

8

2

10

2

4

6

9

5

14

2

2

1

1

9

10

19

6

6

12

Tot

1998/99

1

2

3

1

1

2

2

3

5

3

2

5

1

1

2

8

1

9

K

1

6

7

2

1

3

7

1

8

3

11

14

1

3

4

1

1

5

11

16

9

1

10

M

2

8

10

3

2

5

9

4

13

6

13

19

1

3

4

1

1

6

12

18

17

2

19

Tot

1999/00

7

16

23

5

5

10

6

8

14

5

11

16

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

24

10

5

15

26

35

61

13

5

18

23

22

45

31

33

64

3

6

9

1

1

2

2

2

39

37

76

54

14

68

M

33

51

84

18

10

28

29

30

59

36

44

80

3

6

9

1

1

2

2

2

51

49

100

64

19

83

Tot

ht -93–vt -00
K

Bilaga

Antal utexaminerade från forskarutbildningen i nationalekonomi
1993/94–1999/00

205
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