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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 Lunds universitet, Växjö universitet och Öre-
bro 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 

Forskarskolan leds av en ledningsgrupp. I denna har under läsåret ingått professor Lars Eng-
wall, Uppsala universitet (ordförande), professor Birger Rapp, Linköpings universitet, och 
Högskolan på Gotland (föreståndare), professor Sven Carlsson, Lunds universitet, professor 
Bo Edvardsson, Karlstads universitet, professor Jan Löwstedt, Blekinge tekniska högskola, 
professor Leif Melin, Internationella handelshögskolan i Jönköping, professor Anders Nils-
son, Karlstads universitet, professor Esbjörn Segelod, Mälardalens högskola, professor Per 
Flensburg Växjö universitet och professor Claes Hultman, Örebro universitet samt studeran-
derepresentanterna Niklas Johansson, Karlstads universitet, Raquel Flodström, Linköpings 
universitet, Emil Numminen, Blekinge tekniska högskola samt Stefan Henningsson, Lunds 
universitet. Ledningsgruppen har haft tre möten under verksamhetsåret. Professorerna är alla 
lärare i forskarskolan. 

Läsårets avhandlingar 
 Under läsåret har en doktorsavhandling och åtta licentiatavhandlingar lagts fram. Därmed har 
forskarskolan hittills totalt producerat två doktorsavhandlingar och 14 licentiatavhandlingar. 

Doktorsavhandlingar 

2. Capacity-Constrained Production-Inventory Systems - Modelling and Analysis in both a Traditional 
and an E-Business Context, Wang, Zhiping (2004), doktorsavhandling 889, IDA-EIS, Universitetet 
och Tekniska Högskolan i Linköping. 
 

http://www.forskarskolan-mit.nu/


Licentiatavhandlingar 
7. Det gränslösa projektet - En studie om förmedling och skapande av kunskap i tid och rum, Maani-
nen-Olsson, Eva (2004), Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, Licentiatavhandling 
nr. 41. 

8. On the Value of Customer Loyalty Programs – A Study of Point Programs and Switching Costs, 
Sällberg, Henrik (2004), lic-avh. No. 1116, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linkö-
ping. 

9. Medarbetaransvar - ett sätt att visa värderingar: En konceptualisering av medarbetarnas ansvar 
och ansvarstagande i callcenter, Stockhult, Helén (2005), Institutionen för ekonomi, statistik och in-
formatik, Örebro universitet, Licentiatavhandling nr. 1. 

10. On the Information Exchange between Physicians and Social Insurance Officers in the Sick Leave 
Process: An Activity Theoretical Perspective, Vascós Palacios, Fidel (2005), lic.-avh. No. 1165 IDA-
EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 

11. Virtual Learning Environments in Higher Education. A Study of Students’ Acceptance of Educa-
tional Technology, Keller, Christina (2005), lic.-avh. No. 1167 IDA-EIS, Universitetet och Tekniska 
Högskolan i Linköping.  

12. Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden, Ahlström, Petter (2005), lic.-avh. No. 1172, IDA-
EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 

13. Structural Change of Business Networks – Developing a Structuration Technique, Dahlin, Peter 
(2005), Mälardalen University College, Licentiate thesis No. 49. 

14. ERP Migration Structure – an Innovation Process Perspective, Granebring, Annika (2005), 
Mälardalen University College, Licentiate thesis No. 50. 

 

Forskarskolans doktorander 
Hösten 2004 antogs 11 doktorander till forskarskolan. 10 av dessa är associerade doktorander, 
vilket innebär att de har annan direkt finansiering. Huvuddelen av dessa doktorander inledde 
sina studier vid forskarskolans officiella start för läsåret den 30 augusti 2004.  

Av läsårets antagna är 55 procent kvinnor och 45 procent män. De antagna doktoranderna för 
år 2004 är  
 

1. Annette Anjou Linköpings Universitet 
2. Carl Cederström, Lunds universitet 
3. Emma Ernberg, Uppsala universitet 
4. Stefan Henningson, Lunds universitet 
5. Carl Högfelt Linköpings universitet 
6. Cecilia Lindh, Mälardalens högskola 

7. Gunnar Mosnik, Växsjö universitet 
8. Mattias Person, Linköpings universitet 
9. Sara Sandström, Karlstads universitet 
10. Lisen Selander, Lunds universitet. 
11. Anna Wingkvist, Växjö universitet 
 

 
Forskarskolan har därmed 52 doktorander. Av dessa är 54 % män och 46 % kvinnor. 40 % av 
doktoranderna har haft doktorandanställningar finansierade av forskarskolan och 60 % har 
varit associerade. 58 % av doktoranderna tillhör TN-området och 42 % tillhör HSJ-området. 
Uppsala universitet och Linköpings universitet vardera har tio doktorander inom forskarsko-
lan och en avlagd doktorsexamen. Mälardalens Högskola har sju doktorander, medan Karl-
stads universitet har sex. Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Blekinge Teknis-
ka Högskola har vardera fem och Lunds universitet tre. Högskolan på Gotland, Örebro uni-
versitet och Växjö universitet, slutligen, har vardera två doktorander. 
 
Samtliga doktorander har utarbetat sin studieplan som godkänts. 



Hösten 2005 beräknas upp till tio nya doktorander börja i forskarskolan.  
 

Doktorandkurser 
Under året har 8 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. Dessutom har under året två doktorander från forskarskolan deltagit i dokto-
randkurser i Helsingfors i enligt med samarbetet med forskarskolan KATAJA i Finland. 
 

Perspektiv på forskning och vetenskap  
Ansvarig: professor Lars Engwall 
Plats: Uppsala  
Tidsperiod: september – oktober 2004  
Klara: 8 MIT-doktorander och 4 övriga dokto-
rander 

IT och Organisation, 
Ansvarig: docent Jan Lindwall 
Plats: Uppsala 
Tidsperiod: november 2004 –mars 2005 
Klara: 8 MIT-doktorander  

Seminarier och avhandlingsarbete för 
MIT04 
Ansvarig: professor Birger Rapp  
Plats: Linköping,  
Tidsperiod september 2004 -  februari 2005 
Klara: 9 MIT-doktorander 

Qualitative research methods in information 
systems 
Ansvarig: ekonomie doktor Alf Westelius 
Plats: Stockholm 
Tidsperiod: november 2004 – februari 2005 
Klara: 5 MIT-doktorander och 2 övriga dokto-
rander 

Strategi and IS 
Ansvarig: Ph.D. Thomas Kalling 
Plats: Lund 
Tidsperiod:  2004- 
Deltar: 7 MIT-doktorander och 4 övriga dokto-
rander 

Strategi and IS 
Ansvarig: Ph.D. Thomas Kalling 
Plats: Lund 
Tidsperiod:  2005  
Deltar: 3 MIT-doktorander och 7 övriga dokto-
rander 

Information Systems Research 2004 
Ansvarig: professor Sven Carlsson 
Plats: Lund 
Tidsperiod: VT 2004 – oktober 2004 
Klara: 3 MIT-doktorander och 3 övriga  

Introduction to multivariate statistics 
Ansvarig: Ph.D. James Sallis 
Plats: Uppsala 
Tidsperiod: pågår, oktober 2004 - 
Deltar: 3 MIT-doktorander , 8 övriga 
 

Handledning och seminarier under läsåret 
 
Utöver ledningsgruppens professorer medverkar ytterligare handledare från de olika lärosäte-
na. Under året har tre seminarier under två till tre dagar genomförts. Det första hölls i Uppsala 
i oktober 2004, det andra i Linköping i februari 2005 och det tredje i Lund i maj 2005. Vid 
dessa seminarier presenterades och diskuterades 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 Linköping diskuterades under ett plenarseminarium, ”Näringslivet eller aka-
demin?” och i Lund diskuterades olika finansieringsmöjligheter för forskning och vidare tala-
de professor Nils Bjørn-Andersen, Handelshögskolan i Köpenhamn om ”E business - dead or 
alive. Towards the Ambient Organization? “ 



   
Ett flertal av doktoranderna och alla i ledningsgruppen har under läsåret haft internationella 
kontakter. Doktoranderna har bl.a. deltagit i och presenterat sina uppsatser på internationella 
konferenser. Vidare har föreståndaren blivit intervjuad om forskarskolan i Aktuell forskning 
och utveckling nr 01/2005. 

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 bl.a. möjlighet till chat och presentation av sina egna arbeten. 
De gör också självutvärderingar enligt särskild mall. 

Utvärderingar av forskarskolan 
Forskarskolan utvärderas fortlöpande. Den utvärderingsgrupp som ledningsgruppen anlitat 
som externa experter för att granska verksamheten fortsätter sitt arbete. Den består av profes-
sor Finn Junge-Jensen, rektor för Handelshögskolan i Köpenhamn, professor Torger Reve, 
tidigare rektor för Handelshögskolan BI i Oslo och professor Tapio Reponen, rektor för den 
finska handelshögskolan i Åbo. I oktober 2004 genomfördes den andra utvärderingen. I sin 
rapport skrev utvärderarna bl.a. (se vidare www.forskarskolan-mit.nu): 
 
MIT is an excellent example on networking and cooperation between Universities and University  
Colleges of very different sizes. With this structure it has potential to become an internationally well 
known research centre. It also offers a unique opportunity to its smaller members to organize post-
graduate studies. 
 
MIT has an integrative role of management and ICT knowledge. 
 
To summarize the present structure of MIT School is a very good platform to offer high quality post-
graduate studies and internationally recognized research. MIT has already the advantage of coopera-
tion between universities and university colleges. MIT has, however, opportunities to make the devel-
opment faster by: 
Putting additional efforts to internationalize the doctoral program 

Extending the school with participating universities with specialization in the integration of manage-
ment and IT 

En tredje utvärdering kommer att ske under 2006. 
 

     
 
Kontaktperson: Professor Birger Rapp, birra@ida.liu.se, tfn, 013-281525 
Forskarskolan Management och IT, Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet 

http://www.forskarskolan-mit.nu/
http://blackboard.liu.se/
http://www.forskarskolan-mit.nu/
mailto:birra@ida.liu.se

	Bakgrund
	Forskarskolans ledningsgrupp

	Läsårets avhandlingar
	Under läsåret har en doktorsavhandling och åtta licentiatavh
	Doktorsavhandlingar
	2. Capacity-Constrained Production-Inventory Systems - Model

	Licentiatavhandlingar

	Forskarskolans doktorander
	Hösten 2004 antogs 11 doktorander till forskarskolan. 10 av 

	Doktorandkurser
	Perspektiv på forskning och vetenskap
	IT och Organisation,
	Seminarier och avhandlingsarbete för MIT04
	Qualitative research methods in information systems
	Strategi and IS
	Strategi and IS
	Information Systems Research 2004
	Introduction to multivariate statistics


	Handledning och seminarier under läsåret
	Forskarskolans externa och interna hemsidor
	Utvärderingar av forskarskolan

