
Minnesanteckningar från utbildningsrådsmöte: Ekonomprogrammen HiG, 2021-04-15 

Närvarande (via zoom): Tommy Gerdemark, Mikael Johansson, Thomas Lundberg, Jens Lahti, Mats 

Landström, Daniella Fjellström och Fredrik Hartwig. 

__________________________________________________________________________________ 

Det fanns inga frågor på föregående mötes minnesanteckningar. Däremot uttryckte Thomas att de 

förhållandevis detaljerade anteckningarna gav bra förutsättningar att förstå vad som sagts. 

Thomas och Jens anmälde övriga frågor att ta upp i slutet av mötet. 

Tommy beskrev dagsläget i revideringsprocessen av Ekonomprogrammet 180 hp. Utifrån de 

inledande ingångsvärdena (se föregående minnesanteckningar) har interna diskussioner pågått med 

utvecklade insikter som följd. Det som hittills har bestämts är att införa en introduktionskurs på 

programmet samt att bryta upp den nuvarande statistikkursen om 15 hp i två delar och 

ämnesanpassa del två av den. Vidare har en tidsplan i två steg lagts fast.  

I steg 1 ska i första hand programmets år 1 och 2 ses över. En ny utbildningsplan ska lämnas in till 

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) i oktober 2021. Ett nytt programupplägg, innefattandes 

förändringarna i steg 1, kan då gälla från höstterminen 2022. I detta första steg ska en 

introduktionskurs med arbetsnamnet ”Företagsekonomins relevans och historia” läggas till. 

Ordningen på de företagsekonomiska kurserna år 1 och 2 ska även ses över, liksom vilka kurser som 

ska ligga kvar i utbildningsplanen termin 5. Programmets nuvarande statistikkurs ”Dataanalys och 

statistik för ekonomer 15 hp” ska ersättas av en allmän statistikkurs om 7,5 hp (namn ännu oklart) 

samt av en senarelagd mer ämnesinriktad kurs, med arbetsnamnet ”Kvantmetodik och statistik för 

ekonomer, 7,5 hp”. 

I steg 2, som kräver mer tid och arbete i kollegiet/delämnesgrupperna, ska år 3 ses över i sin helhet. 

Avseende steg 2 sker inlämning till UFN i maj 2022. Vid godkännande gäller då ett helt nytt program 

från vårterminen 2023. I arbetet ingår att skapa tydliga kommunicerbara spår/inriktningar på termin 

5 och 6 – gärna med kopplingar till yrkesroller. Detta innefattar också att förenkla, tydliggöra och 

skapa en bättre logik avseende både förkunskapskrav och inriktningar att välja mellan. De nu i 

praktiken helt fria valen under termin 5 skapar oklarheter och osäkerheter, både för studenterna och 

planeringsmässigt i genomförandet. I steg 2 finns därutöver möjligheter för delämnesgrupperna att 

uppdatera kursplanerna på år 1 och 2. 

Arbetsprocesser, med stegvisa deadlines, kopplat bland annat till datum för när nya kursplaner 

behöver vara färdiga för inlämning till den så kallade kursplaneberedningen, kommer att starta igång 

inom kollegiet. Kursplaner behöver i steg 1 lämnas in i juni 2021 och i steg 2 i februari 2022.  

Mats menade att det är viktigt att klargöra varför man vill ersätta den nuvarande statistikkursen. 

Tommy svarade att det i grunden handlar om att ge studenterna bättre förberedelser inför deras 

avslutande examensarbete. I bakgrunden ligger också att kursen över tid har dragit på sig mycket 

kritik från studenter, något som dock väsentligt förbättrats på senare tid. Jens beskrev här att många 

studenter är nöjda med kursen i dagsläget. Viktigt att betona är att studenterna även fortsättningsvis 

kommer att få 15 hp statistik/kvantitativ metod, men uppdelat och mer ämnesanpassat. 

Gällande den tänkta introduktionskursens arbetsnamn ”Företagsekonomins relevans och historia” 

lyfte Mats att ”Företagandets” istället för ”Företagsekonomins” på ett tydligare sätt skulle bredda 

och inkludera ekonomisk historia i allmänhet, vilken omfattar både nationalekonomi och (senare) 

företagsekonomi. Jens menade från studenthåll att det nu föreslagna arbetsnamnet inte låter så 

lockande. 



Daniella beskrev läget på Magisterprogrammet inriktning affärsutveckling 60 hp. Förra terminen 

tvingades de internationella studenterna på programmet stanna kvar i sina hemländer, vilket var en 

besvikelse för dem. Denna termin har de tillåtits att komma till Sverige, men studerar fortsatt via 

distans. Liksom Fredrik, på Magisterprogrammet inriktning redovisning 60 hp, arbetar Daniella med 

att förtydliga programmets antagningskrav så att studenter som söker till programmet ska behöva ha 

läst vissa grunder inom det område som programmet fördjupar sig inom. Nu har de bägge 

inriktningarna samma antagningskrav, utan hänsyn till företagsekonomisk inriktning.  

Daniella lyfte vidare att studenterna på programmet önskar sig praktikplatser under sommaren. Till 

följd av Covid-19 blir de lätt isolerade och skulle ha stor nytta av praktisk erfarenhet från Sverige och 

svenska företag. Mikael nämnde här att de större företagen kör på som vanligt i en högre 

utsträckning än de små, vilka just nu kan ha svårt att erbjuda praktikplatser. 

De sökande till höstens antagning på inriktning affärsutveckling kommer i första hand från 

Bangladesh, Pakistan, Uganda och Nigeria, i fallande ordning. Enstaka sökanden kommer ifrån Europa 

och Sverige. 

Thomas var en av dem som blev intervjuade av UKÄ i samband med att HiG tidigare ansökte om en 

Masterexamen i företagsekonomi. Han lyfte dels önskemålet om att, vid liknande tillfällen i 

framtiden, bli involverad tidigare i processen. Dels undrade han var frågan befann sig nu. Daniella 

svarade att det, efter det avslag som gavs, i dagsläget inte är aktuellt för ämnet företagsekonomi att 

gå in med någon förnyad egen ansökan. Istället undersöks möjligheterna till samarbete och att söka 

tillsammans med andra ämnen på HiG. 

Vidare lyfte Thomas frågan om kontakter mellan studenter och företag, t ex genom att varje student 

har ett fadderföretag. Tommy menade här att mängden studenter på Ekonomprogrammet gör detta 

svårt rent praktiskt, men att det borde kunna vara möjligt på de bägge magisterprogrammen. 

Thomas undrade även hur företag skulle kunna förmedla förslag på examensarbetesämnen. Det 

konstaterades att på magisternivån sker det lämpligast genom direktkontakt med Daniella eller 

Fredrik och på kandidatnivån till Tommy. På kandidatnivån finns en programsida på 

utbildningsplattformen Canvas där information och uppslag kan förmedlas och marknadsföras. 

Thomas frågade också om hur Covid-19 hade påverkat produktionen och utvecklingen avseende 

undervisning. Tommy svarade att många lärare upplever att de har kommit över en slags tröskel och 

har kommit in i distansundervisningen, lärt sig verktygen/hjälpmedlen och upplevt att det kan vara 

både roligt och utvecklande för undervisningen. Det är högst troligt att lärarna kommer att dra nytta 

av lärdomarna även efter Covid-19 och att förändringarna i undervisningen till delar kommer att vara 

bestående. Fredrik beskrev att produktionsvolymerna inte påverkats nämnvärt, men att lärare inte 

upplevt samma kontroll vid tentamina och att det i samband med genomförandet av dessa 

förekommit rättssäkerhetsproblem. 

Från studenthåll lyfte Jens att kunskaperna i Excel ofta är alltför begränsade hos studenterna och 

efterlyste antingen mer inslag av Excel i de ordinarie kurserna eller någon slags tillvalskurs, 

exempelvis motsvarande 2 hp, för att förbättra kunskaperna, inte minst inför examensarbetet. 

Tommy menade att Excel kanske skulle kunna utgöra ett inslag i den tänka nya kursen ”Kvantmetodik 

och statistik för ekonomer, 7,5 hp. I den nuvarande statistikkursen, som ges av Akademin för teknik 

och miljö, används ett annat analysverktyg än Excel. 

Synpunkter hade också nått Jens om att vissa studenter haft problem med CSN under våren. Detta 

kopplat till terminsskiftet i slutet av januari där två terminer går i varandra utan uppehåll och där 



kursresultaten ofta kommer in för sent, i förhållande till CSNs krav. Tommy undersöker om något kan 

göras.  

Jens meddelade vidare att eftersom han tar sin examen till sommaren så är detta hans sista möte 

som studeranderepresentant. En ny och helst flera nya studeranderepresentanter behöver 

tillkomma. Tommy söker efter intresserade via den ovan nämnda programsidan. 

Mikael undrade om det förekommer någon aktiv uppföljning av alumner och tidigare studenter. 

Tommy konstaterade att det tyvärr sker mycket begränsat, men att Ekonomprogrammet deltar i en 

årlig undersökning som föreningen Civilekonomerna genomför. Frågor ställs där bland annat om tid 

fram till första anställning, lönenivå, nuvarande arbete, etc. Alumnverksamheten är ett område där 

mer borde kunna göras, både centralt på HiG och med direkt koppling till Ekonomprogrammen. 

Nästa utbildningsrådsmöte äger rum den 7/10 kl 10.00. Tommy återkommer om formatet.  

På en konkret fråga svarade Mikael och Thomas att de som företagsrepresentanter, fram till nästa 

möte, gärna tar emot information kring den fortsatta översynen av Ekonomprogrammet. 

 

Minnesantecknare 

Tommy Gerdemark 

 


