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1. Allmän del
Verksamheten vid Företagsekonomiska institutionen består av grundutbildning,
forskarutbildning, forskning, och uppdragsutbildning. Företagsekonomiska institutionen är
internt indelad i tre olika ekonomiska/organisatoriska enheter: campus Uppsala, campus
Gotland, samt forskarskolan MIT. I Uppsala bedrivs utbildning i handelsrätt utöver
företagsekonomi.
Omsättningen för 2017 beräknas bli drygt 120 miljoner kronor, inklusive campus Gotland och
Forskarskolan MIT (se Tabell 1). Vår största verksamhet undervisning i Uppsala står för ca
90% av omsättningen. Institutionen budgeterar med ett underskott på ca -5 miljoner kronor
för 2017. Utgående balans för hela verksamheten förväntas därmed bli cirka 7 mkr.
Tabell 1. Företagsekonomiska institutionen i siffror

Uppsala
Omsättning
Antal anställda
Antal helårsstudenter: Sam.fak.
Antal helårsstudenter: andra
fakulteter
Aktiva doktorander med finansiering
Planerade disputationer

105,6mkr
114
1236
ca 110

Campus
Gotland
12,7 mkr
9
190
-

35
9

1

MIT
2,6 mkr

Totalt
120,9 mkr
123
1426
110
35
10

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Enligt uppdraget som Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har gett institutionen för
2017 ska verksamheten i Uppsala omfatta 1236 helårsstudenter (HST) inom
företagsekonomi och handelsrätt. Uppdragets fördelning på olika studerandekategorier
respektive grund- och avancerad nivå visas i tabell 2 nedan. Uppdraget för Campus Gotland
redovisas separat och i anslutning till tabell 3.
Antalet nybörjarplatser inom Ekonomie kandidatprogrammet uppgår till 150 vardera för vårresp höstterminen. För våra båda nya tvååriga masterprogram, vilka startar första gången
höstterminen 2017, uppgår antalet nybörjarplatser sammantaget till ca 150. Det ettåriga
magisterprogrammet i entreprenörskap har ca 25 platser och magisterprogrammet i social
analys av ekonomi och organisation har totalt ca 24 platser, lika fördelade mellan de fyra
inriktningarna. Samtliga program på avancerad nivå har höstterminstart. Cirka 100 studenter
(program- och fristående kurs-) beräknas under året studera vid utländska universitet via
Företagsekonomiska institutionens studentutbyte.
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Tabell 2. Uppdragets fördelning på olika studerandekategorier
Kategori
HST, antal på grundoch avancerad nivå,
Fek+HR
Ekonomprogrammet
370
Övriga samhällsvetenskapliga
156
program
Master- och magisterprogram
248
Fristående kurs, helfart och
distans,
inkl
inkommande
462
utbytesstudenter
Summa
1236

(%)
(30 %)
(13 %)
(20 %)
(37 %)
(100 %)

En fördelning av utbildningsuppdraget i de ämnen som institutionen ansvarar för visar att
uppdragets 1236 HST fördelas med 924 HST för ämnet företagsekonomi och med 312 HST
för ämnet handelsrätt.
Vid sidan av Samhällsvetenskapliga fakultetens uppdrag erbjuder institutionen
grundutbildning till studenter från andra fakulteter, främst Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten (drygt 100 HST). Dels samläser dessa studenter med övriga studentkategorier,
dels ges specifika kurser anpassade för dem. Institutionen har även ett utbildningsuppdrag
från Historisk-filosofiska fakulteten (ca 6 HST).
Rekryteringsläget till institutionens utbildningar är fortsatt mycket tillfredsställande.
Exempelvis hade i antagningen för hösten 2016 1116 sökanden prioriterat Ekonomie
kandidatprogrammet i första hand, vilket motsvarar 7,4 sökande per plats. Även på
avancerad nivå är söktrycket överlag starkt även om alla program ännu inte etablerat sig fullt
ut. Våra båda nya tvååriga masterprogram startar första gången höstterminen 2017 och
dessas förmåga att attrahera studenter följer vi förstås noga.
Institutionen har inför hösten 2017 internationell antagning till samtliga inriktningar inom
masterprogrammen i Företagande och ledning respektive Redovisning och finansiering, samt
till Magisterprogrammet i entreprenörskap.
Ett större utvecklingsarbete för ekonomprogrammet har initierats och fortsätter under 2017.
Detta gäller progression inom programmet, utbildningsstrukturen i relation till val av
huvudämne, utbildningens praktiska relevans samt säkerställande av utbildningens
kvalitetsutveckling och internationella profil. Utvecklingsarbetet med våra nya masterprogram
som sjösätts under hösten 2017 fortsätter och ett omfattande arbete med utvecklingen av
nya kurser, bland annat en ny metodkurs, och författande av kursplaner är under slutförande.
Vidare pågår ett arbete med översyn och revidering av modellen för fördelning av resurser
till/för kurser inom institutionen.
På Campus Gotland kommer institutionen under ht 2017 ha intag till Kandidatprogrammet i
företagsekonomi. Programmet har företagsekonomi som huvudämne samtidigt som det
präglas av Liberal arts-filosofin. Det innebär bland annat att utbildningen ger ett bredare
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samhällsperspektiv och förbereder studenterna till arbeten hos såväl privata företag som
politiska organisationer och offentlig sektor.
Det beräknade intaget i höst är 80 studenter och vi kommer särskilt reservera platser för
studenter som på Campus Gotland studerat inom ramen för det juridiska basår som ges av
Juridiska institutionen. Dessa kommer när de börjar programmet erbjudas en individuell
studiegång som innebär att de kan läsa C-kurs och skriva kandidatuppsats VT-19.
På grundnivå kommer det även att ges två fristående kurser på distans. Dessa är
engelskspråkiga grundkurser (Fek-A) om 7,5 hp som kompletterar institutionens övriga utbud
av distanskurser. Vidare erbjudas även 30 hp företagsekonomi (Fek A) för fristående
studenter. På dessa kurser har vi också ett uppdrag från Teknisk fakultet att ge plats till
studenter som tillhör Kandidatprogram i ledarkskap, kvalitet och förbättring på Campus
Gotland.
Därutöver
erbjuds
två
kurser
på
B-nivå
som
dubbelklassas
Företagsekonomi/Liberal arts.
Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning (Sustainable management) har
internationell inriktning (engelskspråkigt). Programmet har ett hållbarhets- och ett regionalt
perspektiv och bygger på ett visst samarbete med länder kring Östersjön. Programmet har
20-25 platser.
Tabell 3. Campus Gotland: Uppdragets fördelning på olika studerandekategorier

Aktivitet
Kandidatprogram fek
Magisterprogram
Fristående kurser
Summa

HST,
Andel
antal
140
71,8%
22
11,3 %
33
16,9 %
195
100 %

3. Utbildning på forskarnivå
Vid årsskiftet 2016-17 har Företagsekonomiska institutionen 35 aktiva och finansierade
doktorander. Fördelningen när det gäller finansieringsform ser ut som följer:
• a) studiestöd 16,7 st.
• b) externa medel (förutom stipendier) 4 st
• c) stipendier 7 st
• d) medel från forskarskolan MIT 5,3 st
• e) aktiva doktorander finansierade med egna medel 2st
Under 2016 hade vi 7 disputationer och fram till juni 2017 är 5 disputationer inplanerade och
vi räknar med lika många under hösten.
Vi fortsätter som tidigare år med doktorandkonferens där våra doktorander presenterar sina
papers eller bokkapitel och där seniora forskare vid institutionen är diskutanter. Vi fortsätter
att använda den väl upparbetade processen för rekrytering av nya doktorander som bland
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annat omfattar intervjuer och läs- och skrivuppgifter för sökande för att få fram en kvalificerad
tätgrupp. Representanter från institutionens fem ämnesområden (internationellt företagande,
marknadsföring, redovisning/ verksamhetsstyrning, organisation samt entreprenörskap)
deltar under rekryterings-processen som pågår under tre veckor i april.
Doktoranderna som antogs 2016 planerar traditionsenligt den årliga doktorandresan som i år
går till Reykjavik och Islands universitet för att utbyta erfarenheter med doktorander där.
Under året kommer också en "karriärdag" att anordnas då olika framtida karriärvägar
presenteras och diskuteras. Till denna dag planeras alumner och andra företrädare från
både akademin och näringsliv att inbjudas. Institutionen fortsätter sin satsning på
återkommande metodseminarier och workshops med inbjudna framstående forskare dit alla
institutionens forskare inklusive doktorander erbjuds att delta och fortbilda sig. Detsamma
gäller återkommande sk "publicerings-workshops" där olika tidskrifter fokuseras ibland i
samband med inbjudna redaktörer.
Samarbeten med andra lärosäten kring forskarutbildning fortsätter att växa då incitamenten
för samarbete är starka och resultaten är goda. Institutionen deltar i följande samarbeten:
obligatorisk första kurstermin tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm.
forskarskolorna MIT (som värdinstitution, på nationell nivå) och Nord-IB (internationell nivå),
forskarskola inom redovisning tillsammans med Stockholms universitet och
Handelshögskolan i Stockholm (nationell nivå, FIRE).
Vid Campus Gotland finns en doktorand med inriktning mot finansiell ekonomi och
disputation beräknas ske under 2017.

4. Forskning
Forskningen på institutionen bedrivs inom fem huvudsakliga områden; internationellt
företagande, marknadsföring, organisation, redovisning & finansiering samt entreprenörskap.
Inom de olika områdena pågår nu arbete med att ta fram forskningsstrategier.
I början av 2017 har institutionen sex professurer. För en av dessa planeras en rekrytering
under 2017. Därutöver har institutionen en seniorprofessor, sju befordrade professorer och
två gästprofessorer. Två lektorer har ansökt om befordran till professor under 2016 och
beslut väntas under 2017. Vid institutionen finns 15 docenter och ytterligare 36 disputerade
lärare och forskare. Rekrytering av biträdande lektorer övervägs.
Institutionen har ca 12,5 miljoner kronor i externa medel under 2017 (stipendiemedel från
bland annat Handelsbanken ej inkluderade) vilket är en ökning i förhållande till 2016. För
institutionen är det angeläget att öka de externa medlen for forskning.
Årets stora forskningsutvärdering, KOF 2017, kommer att ge institutionen värdefullt underlag
för att utveckla forskningsverksamheten.
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5. Uppdragsverksamhet och samverkan
Under 2016 fördjupades samarbetet och kontakter med framför allt Avdelningen för
uppdragsutbildning (AUU), men även med IPF och Uppsala University Innovation.
Institutionen medverkar i anbud och förhandlingar på flera håll, vilket markant förbättrat
förutsättningarna för en återuppbyggnad av en löpande uppdragsutbildningsverksamhet.
Under flera år har omfattningen på institutionens uppdragsutbildning varit mycket begränsad.
I samarbete med AUU har utbildningsinsatser planerats och genomförts inom ramen för
Korta vägen, med syfte att underlätta integrering i arbetslivet för utlandsfödda med
akademisk utbildning.
Institutionen bedriver även samverkan i form av alumnverksamhet genom Alumniföreningen
vid Företagsekonomiska institution, och ett Advisory Board med representanter från
näringslivet. Under 2017 fortsätter alumnverksamheten med studiebesök och det arbetas för
att alumner i högre grad ska engageras som gästföreläsare i institutionens grundutbildning.
Sedan ett flertal år tillbaka är institutionen arrangör för Controllerdagen och bidrar även med
föreläsare till Uppsala Public Management seminars.
Institutionen medverkar i en samverkansgrupp vid Campus Gotland som funnits sedan 2007.
I gruppen sitter representanter för lokalt näringsliv och offentliga organisationer som i hög
grad anställer examinerade ekonomstudenter. Under 2017 kommer samverkansgruppen att
fortsätta bidra till utvecklingen av utbildningen vid Campus. Under 2017 planeras för
utbildningssamverkan med t.ex. Region Gotland, Rederi AB Gotland, Grant Thornton samt
Science Park Gotland

6. Internationalisering
Institutionen har utbytesavtal med ca 35 partners, en minskning av 20 från förra året. Varje år
skickar vi ut ungefär 110 och tar emot 110 studenter genom utbytesavtalarna. Institutionen
kommer att fortsätta ta emot studenter från utbildningar inom ramen för ”beställd utbildning”:
(15 från Rijksuniversiteit Groningen, och 15 från MIEX) och 10 från Kina ”uppdragsutbildning”
(Kina och Pakistan). Vi tar också emot 40 studenter per år från Internationella kansliet, CIEE
(uppdragsutbildning) och andra institutioner inom universitetet, i ett ”internt” utbyte.
Förutom studentutbyte har institutionen internationell verksamhet inom forskarutbildningen
och på lärar-/forskarnivå. Institutionen är värd för internationella forskarskolan Nord-IB med
doktorander från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige och Österrike. Dessutom
besöker ett antal gästforskare och gästdoktorander institutionen varje år samtidigt som våra
lärare/forskare och doktorander besöker utländska universitet och olika konferenser.

7. Övrigt
Inför verksamhetsåret 2017 finns det avslutningsvis anledning att lyfta upp några utmärkande
drag för verksamheten.
När det gäller utbildningen så innebär föregående års omdaning av den avancerade nivån att
vi i augusti 2017 kommer att hälsa såväl svenska som internationella studenter välkomna till
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fyra masterprogram (med totalt åtta olika ingångar). Vidare kommer de första studenterna
från filosofie kandidatprogrammet på Campus Gotland att ta sin examen. Detta innebär att
Företagsekonomiska institutionen lyckats genomföra en av liberal arts präglad utbildning
anpassad till svenska förhållanden. Under hösten 2016 inrättades ett pedagogiskt råd och
dess verksamhet inleds under 2017. När det gäller utveckling av utbildning återupptas
diskussionen om ackreditering och en översyn av Ekonomie kandidat programmet
genomförs.
När det gäller forskningsmiljön så fortsätter den att präglas av en livlig seminarie och
föreläsningsverksamhet
vilket
bland
annat
innefattar
den
årliga
interna
forskningskonferensen, seminarier om metod, och de årliga Uppsala Lectures in Business.
Institutionen har också erhållit strategiska medel från dekanus för att undersöka
möjligheterna att utveckla den handelsrättsliga verksamheten vid institutionen så att ett en
forskningsmiljö börjar utvecklas.
Den arbetsmiljöenkät som genomfördes innan sommaren 2016 har lett till ett arbete med att
utveckla institutionens organisation vilket kommer att prägla 2017. Enkäten gav också
anledning till att stärka lika villkors arbetet vid institutionen och under våren tillsätts en lika
villkorsombud med nedsättning i tjänsten för att driva frågorna.
Avslutningsvis, det utvecklingsarbete som institutionen driver på Campus Gotland är ett
starkt och viktigt bidrag till den sammantagna campusutvecklingen. Arbetet med att integrera
Liberal education i utbildningen och att erbjuda Liberal education-klassade kurser som biområde, är av stort intresse för samtliga ämnen representerade på Campus. Därutöver
kommer institutionen under 2017 att fortsätta utveckla samverkan inom forskning och
utbildning med andra ämnen vid Campus Gotland. Till exempel inom tvärvetenskapliga
forskningsprojektet Hållbara besök, utveckling av nytt kandidatprogram med
systemvetenskap och företagsekonomi som huvud- och bi-områden samt medverka till att
Institutionen för ekonomisk historia etablerar grundkurs 30 hp.
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