
Minnesanteckningar från utbildningsrådsmöte: Ekonomprogrammen HiG, 21-01-26 

Närvarande (via zoom): Tommy Gerdemark, Mikael Johansson, Jens Lahti, Mats Landström och 

Fredrik Hartwig 

Inbjudan skickad 20-12-22, med påminnelse 21-01-25. Återbud lämnade av Tomas Lundberg, John 

Lovén, Daniella Fjellström och Börje Leidhammar. 

__________________________________________________________________________________ 

Tommy är ny utbildningsledare för Ekonomprogrammet campus och distans från och med 20-11-01. 

På en inledande undran från Tommy om det fanns frågor från det föregående mötet att lyfta, 

nämnde Mikael att det bland företrädarna för företagen diskuterats om att få näringslivet i Gävle att 

mer samlat närma sig HiG. Utifrån Coronapandemin har emellertid den idén hamnat i vänteläge. 

Tommy berättade att Ekonomprogrammet campus hade 57 aktivt startande, nu vt 2021, och 

distansupplagan 119 startande. I båda fallen efter en genomförd reservantagning. 

Programintroduktionerna hölls via zoom 20-01-18. MBA-programmet hade 35 startande med 

studenter från bland annat Sverige, Tyskland, Finland, Polen, Pakistan och Bangladesh. Även där hölls 

introduktionen digitalt. Magisterprogrammet i redovisning har inget vårintag. 

2020 präglades till stor del av den pågående Coronapandemin. Omställning har skett till både digital 

undervisning och digital examination. Omställningen till den digitala undervisningen har gått 

förhållandevis smidigt, utifrån att det genom Ekonomprogrammet distans redan funnits stor 

erfarenhet av digital undervisning. Den digitala examinationen har däremot upplevts mer 

komplicerad. Från lärarhåll har man funderat mycket på hur en rättssäker examination ska gå till när 

studenterna skriver sina tentamina hemifrån. Jens menade utifrån ett studentperspektiv att fokus på 

att säkerställa en rättssäker examination ibland har gått ut över studenternas förutsättningar att 

genomföra och klara examinationerna. Mats beskrev utifrån lärarperspektivet att det har varit en tuff 

tid, där lärarna har varit tvungna att laga efter läge och snabbt försöka utveckla nya former av 

examinationer. Jens uttryckte en förhoppning om att det utvecklingsarbete kring digital undervisning 

och digital examination, som nu har kommit igång på bred front, fortsätter och inte stannar upp när 

pandemin har avtagit. Samtidigt menade han att det är viktigt att campusupplagan av programmet 

får vara just en campusupplaga. 

Avdelningen för ekonomi, som ger Ekonomprogrammens alla kurser utom en, fick vid inledningen av 

ht 2020 en ny avdelningschef, Patrik Sörqvist. Han är professor i miljöpsykologi och har tidigare bland 

annat haft roller som dekan och ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden på HiG. Han har 

kommit in med nya infallsvinklar och nya målbilder för avdelningens verksamhet. En tydlig sådan är 

att avdelningen behöver öka sin forskningsvolym och sin forskningsandel.  

Tommy har bland annat kopplat till detta, fått i uppdrag att se över Ekonomprogrammet. Tommy 

presenterade några ingångsvärden och utgångspunkter för detta arbete: 

• Det finns ett behov av att placera in Ekonomprogrammen och ämnet företagsekonomi (FEK) 
på HiG´s ”kartor” (matriser över verksamheten) avseende kompletta utbildningsmiljöer (att 
kunna erbjuda utbildning från grund- till forskarnivå), forskarexamensrätter och strategiska 
forskningsmiljöer. I dagsläget har Ekonomprogrammen inga tydliga kopplingar till varken 
HiG´s strategiska forskningsmiljöer eller forskarexamensrätter. Det är strategiskt viktigt att 
kunna knyta Ekonomprogrammen till dessa. Tommy visade här två exempel på 
matriser/”kartor” för att illustrera hur det skulle kunna se ut. Kring detta pågår både samtal 
inom FEK-ämnet och mellan avdelningsledningen och andra ämnen/företrädare inom HiG. 



• Ekonomprogrammets, liksom MBA-programmets, innehåll och upplägg har varit orörda länge 

• Produktionstekniska och ekonomiska aspekter att stärka 

• Arbetsmiljömässiga aspekter att stärka 

• Universums studentundersökning som visar på stor förbättringspotential både avseende 
ranking och värdeord kopplade till Ekonomprogrammet 

• Ekonomprogrammens attraktivitet och studentnöjdhet i allmänhet. 
 

Här betonade mötet dels att studentperspektivet inte får glömmas bort, dels att näringslivets och det 

omgivande samhällets perspektiv behöver hållas högt. De internpolitiska och produktionstekniska 

aspekterna är viktiga, men får inte ta överhanden. 

Här vidtog också en diskussion kring huruvida Ekonomprogrammet i första hand ska ses som ett 

regionalt eller nationellt program, d v s i första hand vara till för regionen och dess omgivande 

företag och organisationer, eller inte. Kopplat till detta diskuterades också behovet av en eventuell 

nischning av programmet. Idag är det i hög grad ett allmänt ekonomprogram som erbjuder en bred 

och stabil grund inom huvudområdet FEK. Mikaels upplevelse av de studenter som Aktiv revision har 

anställt från HiG´s Ekonomprogram, är att de har haft en bra inställning och en bra 

kunskapsplattform med sig och att Aktiv revision som företag inte har haft något att klaga på. 

Tommy menade här att det viktiga är att vi på ett tydligt och konkret sätt ska kunna svara på frågan 

varför man ska studera till ekonom på just HiG (då det finns ett 25-tal andra lärosäten att också göra 

det på).  

I den inledande processen av översynen har en rad olika konkreta förslag på förändringar lyfts. 

Tommy presenterade några av dem, som kommer att diskuteras och utvärderas internt framöver. 

• Införa en introduktionskurs/ett tydligare introduktionsmoment. 
• Lägga in en kurs i beteendeekonomi (NEK) termin 5. 
• Byta ut kursen Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp mot en statistikkurs om 7,5 hp 

och en mer företagsekonomianpassad kvantitativ metodkurs om 7,5 hp. 
• Fortsatt ha samma bas i fyra ”FEK-delämnen” under år 1 och 2. 
• Tre spår under år 3, där delämnena får i uppdrag att ta fram förslag på (3-4) kurser inom 

respektive spår under termin 5. 
• Söka inriktning/spår redan vid ansökan till programmet, enligt modell från Kristianstad. 
• Effektivisera upplägget av examensarbetesterminen. 
• Se över förkunskapskravens uppbyggnad och effekter. 
• Tydligare koppling och progression mellan kandidat- och magister-/masternivån. Av det följer 

att MBA-programmet behöver ses över parallellt med Ekonomprogrammet. 
• Stryka vårintaget?  

 

Initialt var tanken att ett utkast till ny utbildningsplan för Ekonomprogrammet skulle vara klart maj, 

för att presenteras på Utbildnings- och forskningsnämndens möte före sommaren, men i dagsläget 

förefaller inte det rimligt om översynen ska få med sig alla aspekter som hittills har kommit fram i 

processen. Särskilt gäller det kopplingen till HiG´s forskarexamensrätter och strategiska 

forskningsmiljöer. En pragmatisk lösning kan vara att göra stegvisa förändringar.  

Nästa utbildningsrådsmöte äger rum den 15/4 kl 13.00. Tommy återkommer om formatet. 

Huvudnumret även vid det mötet kommer att vara den pågående översynen av programmen. 

 

Minnesantecknare 

Tommy Gerdemark 


