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Bakgrund 

Forskarskolan Management och IT (MIT) är en av de 16 nationella forskarskolor som gavs 
stöd i forskningspropositionen år 2000. Idag är det en nätverksforskarskola med tretton lä-
rosäten där Uppsala universitet är värd. På webbsidorna www.forskarskolan-mit.nu beskrivs 
forskarskolan närmare. Där återfinns bl. a. tidigare års verksamhetsberättelser. De lärosäten 
som är representerade är: Uppsala universitet (värd för forskarskolan), Blekinge Tekniska Hög-
skola (BTH), Högskolan på Gotland, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH), IT-
universitet i Göteborg, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds 
universitet, Mälardalens Högskola, Stockholms universitet, Umeå Universitet och Örebro uni-
versitet.  
 
 
Läsårets avhandlingar 

Under läsåret har 4 doktorsavhandlingar och 4 licentiatavhandlingar lagts fram. Därmed har 
forskarskolan hittills producerat 34 doktorer och 38 licentiater. 

Doktorsavhandlingar 
 

31. Sjöström, Jonas (2010), Designing Information Systems: A Pragmatic Account, Department of 
Informatics and Media, Uppsala University.  

 
32. Numminen, Emil (2010), On the Economic Return of a Software Investment: Managing Cost, 

Benefit and Uncertainty, Blekinge Institute of Technology.  
 
33. Frisk, Elisabeth (2011), Evaluating as Designing: Towards a Balanced IT Investment Approach, 

IT University, Göteborg.  
 
34.  Karlsudd, Peter (2011), Support for Learning: Possibilities and Obstacles in Learning Applica-

tions, Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.  
 
Licentiatavhandlingar 
35. Mansour, Osama (2011), Share with Social Media: The Case of a Wiki, School of Computer Sci-

ence, Physics and Mathematics, Linnaeus University, Växjö.   
 
36. Gullberg, Cecilia (2011), Puzzle or Mosaic? On Managerial Information Patterns, Linköping 

Studies in Science and Technology, Linköping University.  
 
37.  Kajtazi, Miranda (2011), An Exploration of Information Inadequacy: Instances that Cause the 

Lack of Needed Information, Linnaeus University, Växjö.  
 
38. Eklinder-Frick, Jens (2011), Building Bridges and Breaking Bonds: Aspects of Social Capital in 

a Regional Strategic Network, Mälardalen University. 
 



 
 

Forskarskolans doktorander 

Under 2010/2011 antogs 15 doktorander till forskarskolan. Tre är helt eller delvis finansierade 
genom forskarskolan och de övriga är associerade doktorander, vilket innebär att de även har 
annan direkt finansiering. Huvuddelen av dessa doktorander inledde sina studier vid fors-
karskolans officiella start i början av september 2010 för läsåret 2010/2011. 
 
Av läsårets antagna är 27 procent kvinnor och 73 procent män. De nyantagna fördelar sig på 
lärosätena enligt följande: 
 
Blekinge Tekniska högskola:   Mohammad Hossein Tavassoli, Eleonore Huang Vogel  
 
Linnéuniversitetet:     Eva Lindholm, Sadaf Salavati  
 
Mälardalens högskola:     Jens Eklinder-Frick, Toon Larsson (Tobias Eltebrandt),  
     Lennart Haglund, Peter Karlsudd  
 
Stockholms universitet:     Elia Giovacchini, Edephonce Nfuka, Steffi Siegert, Danilo  
     Brozovic  
 
Umeå universitet:     Daniel Nylén, Lars Rönnbäck, Johan Sandberg 
 
Under åren har antalet forskarstuderande som forskarskolan totalt antagit stigit till 145. Totalt 
fanns våren 2011 sextio doktorander i forskarskolan. Av dessa är 52 % män och 48 % kvinnor. 
45 % av doktoranderna har anställningar finansierade helt eller delvis av forskarskolan och 
55% har varit associerade. Samtliga doktorander har utarbetat sin studieplan som godkänts. 
Under höstterminen 2011 antas ytterligare ett tiotal doktorander. 

 
 

 

Doktorandkurser 

Under året har fem doktorandkurser givits i Uppsala och Lund. Ett antal doktorander utanför 
MIT, har efter ansökan fått delta på enstaka kurser. Varje helt godkänd kurs ger 7.5 kurspo-
äng. 

Perspektiv på forskning och vetenskap 
Ansvarig lärare: Professor Lars Engwall 
Plats: Uppsala  
Tidsperiod: september 2010 
Godkända: 6 MIT-doktorander och 21 övriga 
 
Seminarier och avhandlingsarbete  
Ansvariga lärare: Professor Birger Rapp och  
Professor Pär Ågerfalk 
Plats: Uppsala 
Tidsperiod: september – oktober 2010 
Godkända: 7 MIT-doktorander och 2 övriga 
 
Research in Information Systems and  
Informatics 
Ansvarig lärare: Professor Sven Carlsson 
Plats: Lund 
Tidsperiod: februari – april 2011 
Godkända: 2 MIT-doktorander och 1 övrig 
 
 

Discourse Analysis 
Ansvariga lärare: Professor Frank Mueller (School of 
Management, University of St. Andrews), Dr. Andrea 
Whittle (Cardiff Business School), Dr. Lars 
Frimanson (Uppsala) 
Plats: Uppsala 
Tidsperiod: april 2011 
Godkända: 7 MIT-doktorander och 19 övriga 
  
Introduction to Multivariate Statistics 
Ansvarig lärare: docent James Sallis 
Plats: Uppsala 
Tidsperiod: april-maj 2011  
Deltagit: 6 MIT-doktorander och 22 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 5–7 oktober 2010, det andra i Stockholm 8–9 
februari 2011 och det tredje i Eskilstuna 17–18 maj 2011. Vid dessa seminarier presenterades 
och diskuterades doktorandernas arbeten. Inledande presentationer har följts av oppositioner 
av på förhand utsedda doktorander samt avslutningsvis kommentarer av professorer och do-
center. Vidare hölls gästföreläsningar av inbjudna talare, vilka alla var välbesökta och upp-
skattade.  
 
I samarbete med företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet hölls Uppsala  
Lectures in Business 5–7 oktober. Professor John Kimberly, University of Pennsylvania, 
USA, gav då tre föreläsningar: “The Soul of the Corporation: Economics at Notre Dame and 
BP’s Louisiana Oil Spill”, “How Flat is the World of Health Care? A Global Perspective on 
the Business of Health” och “Business Research and Education in 2010 and Beyond: Real 
Challenges and Real Opportunities”.  
 
Vid seminariet i Stockholm 8–9 februari gav Docent Robin Teigland, Handelshögskolan i 
Stockholm, en föreläsning:  “Stepping into the Internet: Exploring a new world of value 
creation” och Doktor Robert Demir, Stockholms universitet, gav en föreläsning: “Strategy as 
Sociomaterial practices”.  
 
Vid seminariet i Eskilstuna 17–18 maj höll Professor Kalle Lyytinen, Case Western, USA, två 
föreläsningar: “Why the old world cannot publish? Overcoming challenges in publishing 
high-impact IS research” och ”The dynamics of social contagion in digital content service 
platforms: a comparative analysis of two social networking sites”. Vid seminariet i Eskilstuna 
gavs även två föreläsningar av inbjudna praktiker: Niklas Rudemo, Swedsofts VD, talade om 
hur viktig mjukvara och mjukvaruutveckling är för svensk industri och Olof Hedin, Vice Pre-
sident Acando Group, talade om erfarenheter från IT-baserade innovationsprojekt.  
 
Samarbetet med IMIT har fortsatt. Det innebär bl.a. att MIT:s avhandlingar fortlöpande pre-
senteras i IMIT-bladet (se www.imit.se).  
 
Ett flertal av doktoranderna och medlemmarna i ledningsgruppen har under läsåret deltagit i 
internationella konferenser. Doktorander och seniora har också publicerat resultat av sin 
forskning i internationella tidskrifter. 
 
 
MIT anslag för studier efter doktorsexamen 

De som disputerat inom MIT har möjlighet att söka anslag från forskarskolan för fortsatt arbe-
te. Principerna för sådana fastställdes under 2008. Anslaget skall vara av engångskaraktär och 
enbart i undantagsfall och om särskilda skäl föreligger kan en andra gång beviljas. Anslaget 
skall ses som ett igångsättningsanslag och förväntas utmynna i fortsatt arbete med andra fi-
nansiärer (forskningsråd, stiftelser eller företag). Anslag utgår med 500.000 SEK och utbeta-
las till lärosätet vid två tillfällen. MIT förutsätter att lärosätet skapar de bästa möjliga beting-
elserna för de doktorer som tilldelas medel. 

 



 
 

Två doktorer inom MIT har efter ansökan erhållit anslag för forskningsstöd efter doktorsexa-
men under läsåret: Jonas Sjöström (Uppsala universitet) och Emil Numminen (BTH). Inga 
postdoktorsanslag delades ut vårterminen 2011. 
 
 
Forskarskolans externa och interna hemsidor 

Forskarskolan har en extern webb (www.forskarskolan-mit.nu) som finns vid Uppsala univer-
sitet. Elisabeth Hallmén håller den uppdaterad med hjälp av lärosätenas webbansvariga. 
 
 
Forskarskolans alumnförening 

MIT:s alumnförening under ledning av Christina Keller har nu 45 medlemmar. Alumnföre-
ningens höstmöte ägde rum på Gustavianum i Uppsala i samband med forskarskolans semina-
rium i oktober. 14 alumner har tillsammans skrivit antologin Management and Information 
Technology − Challenges for the Modern Organization med Peter Ekman och Peter Dahlin 
som redaktörer. Boken är tillägnad forskarskolans tidigare föreståndare Birger Rapp och 
kommer att ges ut kring årsskiftet 2011/2012 av Routledge. Under året har en planering av ett 
mentorsprogram inletts där alumner erbjuds som mentorer till forskarskolans doktorander.  
 
 
Forskarskolan har bytt föreståndare 
 
Den sista juni 2010 slutade professor Birger Rapp som föreståndare för MIT. Han var före-
ståndare sedan starten år 2000 och en av initiativtagarna till forskarskolan. Han efterträddes 
av professor Pär Ågerfalk, Uppsala universitet. 
 
 
Forskarskolan expanderar 
 
Under vårterminen 2011 anslöt sig Umeå Universitet till forskarskolan. MIT finns därmed 
representerad även i norra Sverige och är i och med det en verkligt nationell forskarskola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktperson: Professor Pär Ågerfalk, par.agerfalk@im.uu.se  
Forskarskolan Management och IT, Företagsekonomiska institutionen,  
Uppsala Universitet, Box 513, 751 20 Uppsala  
www.forskarskolan-mit.nu  


