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Bakgrund 
Forskarskolan Management och IT (MIT) är en av de 16 nationella forskarskolor som gavs 
stöd i forskningspropositionen år 2000. Den var ursprungligen en samverkan mellan Blekinge 
tekniska högskola, Högskolan på Gotland, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
Karlstads universitet, Linköpings universitet, Mälardalens högskola och Uppsala universitet, 
som är värd för forskarskolan. Sedan starten har IT universitetet i Göteborg, Lunds universi-
tet, Växjö universitet och Örebro universitet anslutit sig till forskarskolan, som omfattar de tre 
forskarutbildningsämnena ekonomiska informationssystem, företagsekonomi och informatik. 
På webbsidorna www.forskarskolan-mit.nu beskrivs forskarskolan ytterligare. Där återfinns 
bl.a. tidigare års verksamhetsberättelser. 
 
Forskarskolans ledningsgrupp 

I forskarskolans ledningsgrupp har under läsåret ingått professor Lars Engwall, (ordförande i 
ledningsgruppen), professor Birger Rapp, (föreståndare), docent Jan Lindwall (biträdande 
föreståndare), professor Pär Ågerfalk, alla Uppsala universitet, professor Jan Ljungberg IT-
universitetet, professor Sven Carlsson, Lunds universitet, professor Bo Edvardsson, Karlstads 
universitet, universitetslektor Anders Hedenstierna och professor Anders Nilsson Blekinge 
tekniska högskola, professor Thomas Müllern, Internationella handelshögskolan i Jönköping, 
professor Anders G Nilsson, Karlstads universitet, professor Jan Löwstedt och professor Es-
björn Segelod, Mälardalens högskola, professor Per Flensburg högskolan Väst och professor 
Claes Hultman, Örebro universitet samt studeranderepresentanterna Niklas Johansson och 
Raquel Flodström, Karlstads universitet, Emil Numminen, Blekinge tekniska högskola, Stefan 
Henningsson, Lunds universitet samt Cecilia Erixon, Mälardalens högskola och Johanna 
Hansson Uppsala universitet. Ledningsgruppen har haft tre möten under verksamhetsåret. 
Professorerna är alla lärare i forskarskolan. 

Läsårets avhandlingar 
 Under läsåret har fyra doktorsavhandlingar och två licentiatavhandlingar lagts fram. Därmed 
har forskarskolan hittills totalt producerat åtta doktorer och 24 licentiater. 

Doktorsavhandlingar 

5. Frimanson, Lars (2006) Management Accounting and Business Relationships from a 
Supplier Perspective, Department of Business Studies, Uppsala University, Doctoral 
Thesis No. 119. 



6. Johansson, Niklas (2007) Self-Service Recovery, Information Systems, Faculty of Eco-
nomic Sciences, Communication and IT, Karlstad University, Dissertation KUS 
2006:68. 

7. Sonesson, Olle (2007) Tjänsteutveckling med personalmedverkan – En studie av bank-
tjänster, Företagsekonomi, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads 
universitet, Doktorsavhandling, Karlstad University Studies, 2007:9. 

8. Maaninen-Olsson, Eva (2007) Projekt i tid och rum – Kunskapsintegrering mellan pro-
jektet och dess historiska och organisatoriska kontext, Företagsekonomiska institutio-
nen, Uppsala universitet, Doctoral Thesis No. 126. 

Licentiatavhandlingar 

20. Sundén, Susanne & Wicander, Gudrun (2005). Information and Communication 
Technology Applied for Developing Countries in a Rural Context – Towards a 
Framework for Analyzing Factors Influencing Sustainable Use, Karlstad University, 
Licentiate thesis KUS 2006:69. 

 24. Werelius, Sofie (2006). Consumer Business Relationship with Retailer and Etailer for 
the Purchase of Clothing – A Network Perspective, Department of Business Studies, 
Uppsala University, Licentiate thesis No. 45. 

Forskarskolans doktorander 
Under 2006/2007 antogs 14 doktorander till forskarskolan. Sex av dessa är helt eller delvis 
finansierade genom forskarskolan och de övriga är associerade doktorander, vilket innebär att 
de har annan direkt finansiering. Huvuddelen av dessa doktorander inledde sina studier vid 
forskarskolans officiella start i början av september 2006 för läsåret 2006/2007.  

Av läsårets antagna doktorander är 43 procent kvinnor och 57 procent män. De antagna dok-
toranderna för år 2006 är  
 

1. Bo Andersson, Lunds universitet 
2. Erik Bergström, Linköpings universitet 
3. Maria Bolin, IT universitetet, Göteborg 
4. Nina Davidsson, Karlstads universitet 
5. Elisabeth Frisk, IT universitetet, Göte-

borg 
6. Johanna Hansson, Uppsala universitet 
7. Maria Hansson, Int. Handelshögsko-

lan, Jönköping 

8. Markus Lahtinen, Lunds universitet 
9. Niklas Larsson, Karlstads universitet 
10. Giedre Norström, Blekinge Tekniska 

Högskola 
11. Paul Pierce, Lunds universitet 
12. Jimmie Röndell, Uppsala universitet 
13. Martin Svensson, Blekinge Tekniska 

Högskola 
14. Magnus Wärja, Lunds universitet 

 
Under åren har antalet forskarstuderande som forskarskolan totalt antagit stigit till 81 dokto-
rander. Av dessa är 41 stycken män och 40 stycken kvinnor. 40 % av doktoranderna har haft 
doktorandanställningar finansierade av forskarskolan och 60 % har varit associerade. 53 % av 
doktoranderna tillhör TN-området och 47 % tillhör HSJ-området. Av de 81 doktoranderna har 
13 slutat utan att ha avlagt doktorsexamen. Sex av dessa har dock avlagt licentiatexamen. 
Samtliga doktorander har utarbetat sin studieplan som godkänts. Under hösten 2007 beräknas 
14 nya doktorander börja i forskarskolan.  

Doktorandkurser 
Under året har sex doktorandkurser givits. De har hållits vid olika lärosäten. Vidare har ett 
antal andra doktorander, efter ansökan också fått delta på enstaka kurser. Varje helt godkänd 
kurs ger 5 kurspoäng.   
 



Perspektiv på forskning och vetenskap 
Ansvarig: professor Lars Engwall 
Plats: Uppsala  
Tidsperiod: september – oktober 2006 
Klara: 8 MIT-doktorander och 7 övriga 
 
Seminarier och avhandlingsarbete för 
MIT06 
Ansvarig: professor Birger Rapp 
Plats: Linköping 
Tidsperiod: september 2006 – februari 
2007 
Klara: 9 MIT-doktorander   
 
Den digitala ekonomin 
Ansvarig: professor Bo Carlsson 
Plats: Uppsala  
Tidsperiod: 23-27 oktober 2006 
Klara: 5 MIT-doktorander  
 
The Digital economy and Business Or-
ganizations: A micro Perspective  
Ansvarig: professor Bo Carlsson 
Plats: Uppsala  
Tidsperiod: februari 2007 
Klara: 4 MIT-doktorander 
 

Research in Information Systems and 
Informatics 
Ansvarig: professor Sven Carlsson 
Plats: Lund 
Tidsperiod: 2006 - 2007 
Klara: 5 MIT-doktorander och 1 övrig 
 
Qualitative Research Methods in Infor-
mation Systems  
Ansvarig: docent Alf Westelius 
Plats: Stockholm 
Tidsperiod: våren 2006 
Klara: 8 MIT-doktorander och 1 övrig  
 
New Service Development  
Ansvarig: professor Bo Edvardsson 
Plats: Karlstad 
Tidsperiod: våren 2007 
Klara: 4 MIT-doktorander och 2 övriga 
 
Systems in Context: Applying Systemic  
Semiotics to System use and informatics  
Ansvarig: professor Rodney Clarke 
Plats: Karlstad 
Tidsperiod: november 2006 
Klara: 2 MIT-doktorander och 4 övriga 

Handledning och seminarier under läsåret 
Under året har tre seminarier under två till tre dagar genomförts. På dessa seminarier medver-
kar ledningsgruppens professorer. Dessutom har ytterligare handledare från de olika lärosäte-
na deltagit. Det första seminariet hölls i Uppsala 23-25 oktober 2006, det andra i Linköping 
14-15 februari 2007 och det tredje i Jönköping 23-25 maj 2007.  
 
Vid dessa seminarier presenteras och diskuteras doktorandernas arbeten. Inledande presenta-
tioner har följts av oppositioner av två på förhand utsedda doktorander samt avslutningsvis 
kommentarer av professorer och docenter.  
 
På seminariet i Uppsala höll professor Bo Carlsson, Case Western University ett plenarföre-
drag om den digitala ekonomin. Plenarföreläsningen inleddes med att de seniora lärarna pre-
senterade sin forskning. Vidare fick MITs nya doktorer, Cecilia Lind och Lars Frimanson 
berätta om sina avhandlingar och därefter  redogjorde de för vad de gör nu. Under ett post-
seminarium behandlades handledning med utgångspunkt i en videofilm  
(se http://doit.medfenn.uu.se/flvplayer/doktorandsamtal/video1) 
 
Vid seminariet i Linköping hölls plenarseminarium med professor Christian Berggren ”Kun-
skapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi” samt professor Jan 
Ljungberg ”Forskningen vid IT universitetet i Göteborg”. Dessutom visade professor Lars 
Engwall ett videoinspelat samtal med professor Sverker Gustavsson över temat ”A new pro-
duction of knowledge” (se http://doit.medfenn.uu.se/flvplayer/forskarvillkor/video1).  



På seminariet i Jönköping talade professor Jan Löwstedt om ”Organisatoriska gränser och 
interorganisatoriska kunskapsrelationer” professor Mikko Sipponen från Oulu universitet, 
Finland om ”Designing Secure IS och Six design theories for IS security policies and guideli-
nes”. Ekon dr Olle Sonesson berättade om sin avhandling. 
   
Ett flertal av doktoranderna och alla i ledningsgruppen har under läsåret deltagit i internatio-
nella konferenser. Doktorander har också publicerat delar av sin forskning i internationella 
tidskrifter.   

Forskarskolans externa och interna hemsidor  
Forskarskolan har en extern webb (www.forskarskolan-mit.nu). Vidare används en intern 
kommunikationswebb, som bygger på Blackboard (http://blackboard.liu.se). Där presenteras 
alla kurser. Doktoranderna har dessutom möjlighet till chat och presentation av sina egna ar-
beten. De gör också självutvärderingar enligt särskild mall. 

Händelser under året 
Under läsåret blev IT-universitetet associerat till MIT-nätverket och professor Jan Ljungberg 
valdes in i ledningsgruppen. I april 2007 slutade professor Birger Rapp sin anställning vid 
Linköpings universitet. Han fortsätter dock som föreståndare på 50 % vid Uppsala universitet, 
företagsekonomi och från den 1 juli 2007 som gästprofessor vid Blekinge Tekniska högskola 
(20 %). Professor Pär Ågerfalk är ny professor vid Data och Systemvetenskapliga institutio-
nen i Uppsala. Han har valts in i ledningsgruppen. 
 
Forskarskolan har under läsåret förlorat en av sina doktorander Susanne Sundén i Karlstad 
som efter en tids sjukdom avlidit. Hon kunde före sin död avlägga licentiatexamen. Under 
verksamhetsåret har MIT inlämnat en ansökan till Vinnova om att få stöd för att stimulera 
rörligheten inom forskarskolan. Tyvärr erhölls inga medel men förändringarna mot en ”mode-
2 ” forskarskola har påbörjats om än i något långsammare tempo.  
 
Ett närmare samarbete har inletts med IMIT som bl.a. innebär att avhandlingar med flera akti-
viteter inom forskarskolan fortlöpande presenteras i IMIT-bladet.  
 
Forskarskolan är föremål för den av högskoleverket initierade självutvärderingen av de olika 
forskarskolorna.  
  
 
 

     
 
 
Kontaktperson: Professor Birger Rapp, birger@rapp.se, tfn, 0708 152650 
Forskarskolan Management och IT, Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet 
 



 
 


