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Förord 
När Företagsekonomiska institutionen 2008 fyllde 50 år tyckte jag att grundutbildningens 
utveckling och lärarnas insatser borde uppmärksammas. Håll till godo! 
 
Uppsala i december 2008 
 
Ingemund Hägg 
Professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet 
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Fokus på grundutbildningen 
Ett universitet och därmed varje akademisk ämnesinstitution inom ett universitet utgörs av de 
personer som verkar där. Personerna är akademiska lärare som ägnar sig åt undervisning, 
forskning och den så kallade tredje uppgiften, studenter på utbildningens grundnivå och 
avancerad nivå och doktorander på utbildningens forskarnivå, samt den administrativa 
personalen. Alla dessa är oundgängliga för en universitetsinstitutions liv.  
 
I denna uppsats väljer jag att fokusera på den grundläggande utbildningen (det som idag 
kallas grundnivå och avancerad nivå) samt på lärarna och  deras verksamhet i denna 
utbildning. (Den viktiga verksamhet som bedrivs av kursadministratörer och studievägledare 
får inte plats i denna uppsats.) Det kanske viktigaste resultatet som uppnås genom 
verksamheten vid institutionen är att välutbildade personer från utbildningarna drar vidare till 
olika verksamheter i samhället. Jag har inte tillgång till uppgifter om antalet studenter som 
genomgått grundutbildningen i företagsekonomi i Uppsala under femtioårsperioden men det 
bör röra sig om åtskilliga tiotusental personer.   
 
Forskning, forskarutbildning och administration lämnas därhän i denna uppsats. Forskningen 
behandlas av Mattsson (2009) medan forskarutbildning, administration och även executive-
utbildning och uppdragsutbildning återstår att belysa i andra sammanhang. 
 
Med begränsad ambition gör jag några så kallade nedslag i femtioårsperioden. Dessa är 
subjektivt utvalda och speglar mina erfarenheter och intressen.  
 
Jag kom till institutionen 1 januari 1967 som dess första ordinarie universitetslektor och även 
dess första studierektor. Jag lämnade institutionen och mitt universitetslektorat 30 juni 1985. 
Men redan 1 juni1986 fick jag en docenttjänst som sedan omvandlades till högskolelektorat. 
Jag var prefekt de tre åren 1993-1995. Sent omsider blev jag professor och pensionerades  
formellt år 2000 men har fortsatt med forskning och doktorandhandledning och en del annat 
akademiskt. 
 
Jag intresserat mig särskilt för de lärare som kom till institutionen under dess första cirka 
femton år och stannade kvar och verkade inom grundutbildningen under mycket lång tid, i de 
flesta fall tills pensionering. Jag behandlar pedagogisk utveckling och kursutveckling. Insatser 
i läroboksskrivande samt pedagogiska priser redovisas och vidare det internationella 
studentutbytet och utvecklingen av ekonomprogrammen. Jag låter här utbildning och 
undervisning stå för samma sak och skriver ibland undervisning när det kunde stå utbildning. 
  
 
Om att ta hand om ett snabbt ökande antal studenter 
Hösten 1958 kom undervisningen vid den nybildade institutionen igång.  Ungefär 20 
studenter började läsa företagsekonomi. Lärare var professor Sune Carlson och Jan Johanson 
som rekryterades från Handelshögskolan i Stockholm och civilekonom Hellen Westlund som 
rekryterades från Svenska Civilekonomföreningen (SCF) i Stockholm.  Sune Carlson 
beskriver jag inte mer här – hans viktiga roll för institutionen har belysts på flera andra håll. 
Detsamma gäller Jan Johanson. Om honom kan här endast nämnas att han en kort tid var 
studierektor men ganska snart ”befriades” från detta uppdrag, vilket han själv i efterhand har 
beskrivit som en stor lycka.  Hellen Westlund var aktiv på institutionen som biträdande lärare 
till 1965 då hon drog vidare till Handelshögskolan i Göteborg. 
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Till en början gavs kurser för ½ betyg, 1 betyg samt 2 betyg. Betyg var det kvantitetsmått som 
gällde på den tiden, och 1 betyg motsvarar en termins studier, det vill säga 20 poäng före 
Bolognareformen på 2000-talet, eller 30 högskolepoäng enligt nu gällande system.   
 
Kurserna gavs en gång per läsår. Läsåret 1963/64 startade kurser för 3 och 4 betyg.  Detta år 
hade antalet studenter ökat kraftigt. 393 studenter läste för ½ betyg, 123 för 1 betyg, 80 för 2 
betyg och 19 för 3 och 4 betyg.  Det totala antalet studenter skulle således bli 626 men viss 
dubbelräkning finns med i siffrorna så antalet var mindre. Ser vi till antalet som avlade 
tentamina var det detta läsår 103 för ½ betyg, 75 för 1 betyg, 34 för 2 betyg, 2 för 3 eller 4 
betyg.  Resten av 1960-talet kännetecknades av en stark expansion av studentantalet och om 
vi räknar bort dem som läste för ½ betyg var studentantalet drygt 1500 läsåret 1968/69.  
 
Mats Åkerblom, som börjat läsa företagsekonomi i januari 1959, anställdes 1964 och fick 
börja med kurs i elementär redovisning. Sedan följde halvterminskursen och 
koncernredovisning.  1965 medverkade han till rekrytering av externa lärare till 
redovisningskurser. Tillsammans med Nils Aittamaa vidareutvecklade han kursen i balanslära 
och finansiering till en kurs i kapitalplanering. När denna så småningom försvann utvecklade 
han en C-kurs i finansiering/investering som sedan blev en engelskspråkig kurs under namnet 
international financial management. Han blev så småningom docent och fortsatte att vara 
lärare på denna kurs också flera år efter sin pensionering 1998.  
 
Bland de lärare som anställdes i mitten av 1960-talet återfinns Finn Wiedersheim-Paul som då 
närmast kom från nationalekonomiska institutionen. Han blev så småningom docent och 
verkade vid företagsekonomiska institutionen hela sitt yrkesverksamma liv fram till 
pensionering år 2008. Han kom att särskilt ägna sig åt pedagogisk utveckling, 
metodutbildning och webbutveckling.  
 
Mats Forsgren blev amanuens 1965 i samband med sina tvåbetygsstudier och började 
undervisa som biträdande lärare 1966 med halvterminskursen och balanslära och finansiering 
som sedan blev kapitalplanering. Så småningom blev det metodkurs och annat på C-nivå, 
bland annat den internationella kursen. Mats Forsgren var studierektor 1972 – l974 och 1980-
1981 och prefekt i två perioder och blev professor. Han gick i pension 2007 men har fortsatt 
att verka vid institutionen. 
 
Nils Kinch kom in som lärare från sina företagsekonomistudier och började undervisa 1966 
och som de flesta först i elementär redovisning men sedan i kurser med inriktning mot 
organisation och företagsekonomisk teori. Han var prefekt i två perioder och blev så 
småningom docent. Han gick i pension 2008.  
 
Rune Lönnqvist började undervisa 1969. Han hade arbetat på statistiska institutionen men 
övergick till företagsekonomiska institutionen under trebetygsstudierna. Han började med 
undervisning på redovisnings- och kalkyleringskurser. Han blev adjunkt 1974. Han var med 
och utvecklade de första kurserna på distans och på långdistans. Lönnqvist var en 
nyckelperson och drivande i utvecklingen av datorstöd i undervisningen ända fram till sin 
pensionering 2007.  
 
Lars Hallén började undervisa 1970 på den introducerande kursen och ganska snart på ett 
flertal kurser på grundnivån. Han startade och utvecklade det internationella studentutbytet 
och var också samordnare för ekonomprogrammen samt drivande för att utveckla kvaliteten 
på examensarbeten. Han lämnade institutionen 2004 för att bli professor vid Mittuniversitetet. 
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Dag Smith rekryterades från sina fyrabetygsstudier i företagsekonomi 1971. Han började med 
att undervisa på introduktionskursen och i redovisning och blev efter några år extralektor och 
sedan högskolelektor 1990. Han var och är central lärare inom redovisningsområdet, nu som 
deltidspensionerad.    
 
Ett första ordinarie universitetslektorat tillkom 1967 och det var ekonomie licentiaten 
Ingemund Hägg från Handelshögskolan i Stockholm som fick den tjänsten.  Två 
universitetsadjunkter tillkom 1968 (varav en i Örebro som till en början var filial till Uppsala 
universitet). Rune Lönnqvist blev en av de första Uppsalaadjunkterna. 1969 blev Jan 
Johanson ordinarie universitetslektor.  
 
Två så kallade speciallärare förordnades från och med 1967 och en av dem var licentiaten Bo 
Ekman.  Tjänsterna var på deltid och upprätthölls som komplement till anställningar i 
näringslivet.  Läsåret 1968/69 var utöver de nämnda personerna ytterligare ungefär trettio 
personer anställda som timlärare och extralektorer.  
 
Studentantalet ökade snabbt och behovet av lärare ökade. Många lärare som knappt var klara 
med sina tvåbetygsstudier rekryterades. Det var krävande för många att se till att de låg lite 
före studenterna under kursens gång.  Det kan nog konstateras att dagens studenter inte hade 
accepterat kvaliteten hos all undervisning som erbjöds under dessa förhållanden.  
 
 
Om kursutveckling och försök att styra utbildningen med 
mål 
1967 började några lärare vid institutionen diskutera mål och innehåll för grundläggande 
utbildning i företagsekonomi. Det var Lennart Arvedson (senare PhD vid Stanford University 
och konsult), Ingemund Hägg, Jan Johanson, Dick Ramström (disputerade 1967 vid 
institutionen genom att lägga fram doktorsavhandling nr 2 vid institutionen, senare professor i 
Umeå och i Uppsala) och Thomas Sandberg (senare professor vid KTH). Förslaget 
publicerades i Ekonomisk Revy nr 5, 1968.  
 
Innehållet i kurserna 
1969 fastställde Universitetskanslersämbetet så kallade normalstudieplaner för 
företagsekonomi. Ingemund Hägg ingick i den arbetsgrupp som utformade dessa studieplaner.  
De synsätt som fördes fram i artikeln i Ekonomisk Revy 1968 kom att delvis också synas i 
dessa studieplaner med sin betoning av systemsynsätt, målstyrning, information, 
beslutsprocesser, effektivitet, optimering. 1970 fastställdes lokala studieplaner för Uppsala 
universitet grundade på de riksgiltiga studieplanerna.  
 
För grundkurs A2 i företagsekonomi, 20 poäng, gällde följande mål:  ”Utbildningens mål är 
att ge  förmåga att beskriva företag och deras omgivning, att identifiera företagsekonomiska 
problem, att ange ansatser för deras strukturering och analys samt att finna och utnyttja 
relevant källmaterial och litteratur.” Två kurser ingick, den första med namnet Beskrivande 
företagsekonomi och den andra med namnet Kvantitativ företagsekonomi. I båda var 
beslutsprocesser viktiga inslag, liksom metoder för analys och styrning av och i system. Totalt 
omfattade litteraturen ungefär 3700 sidor med böcker på svenska och engelska. 
Kompendiematerial och en hel del internt producerade läromedel ingick i litteraturlistorna. I 
båda kurserna bestod examinationen delvis av skriftliga kurs-PM.  
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För grundkurs B1 i företagsekonomi, 20 poäng, gällde följande mål: ”Utbildningens mål är att 
ge förmåga att identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska problem på olika 
tillämpningsområden”. I den första kursen, Metodtillämpning 10 poäng ingick 
Produktionsekonomi, Marknadsföring och inköp och Kapitalplanering. Intressant är att det 
första tillämpningsområdet – i den mån det fortfarande finns – idag mer är att finna under 
rubriker som verksamhetsstyrning och där i mindre grad har en kvantitativ inriktning.  I den 
andra kursen, Integration och självständiga uppgifter 10 poäng, var syftet att integrera de 
delsystem som tagits upp i den föregående kursen med hjälp av de i tidigare kurser studerade 
synsätten, begreppen och metoderna.  Huvudinslaget var en självständig uppsats.      
 
TV i utbildningen 
Ett kursutvecklingsspår innebar samarbete med kommittén för tv och radio i utbildningen 
(TRU) och lärare vid Lunds universitet. Det var en pionjärinsats med tv i den högre 
utbildningen i Sverige.  Från institutionen medverkade Ingemund Hägg och Erik Hörnell som 
manusförfattare (den senare efter doktorsexamen verksam vid bland annat 
Ingenjörsvetenskapsakademin och Vinnova). Erik Hörnell var därutöver programledare 
framför tv-kameran. Det rörde sig om en inledande översiktskurs i företagsekonomi.  I skrift 
utgavs 1969 texthäftet Översiktskurs i företagsekonomi. Kursen var indelad i följande block: 
administration, kostnads/intäktsanalys, distributionsekonomi, finansiering, redovisning. 
Undervisningen bestod av 18 timmars tv integrerat med skriftligt material och 14 timmars 
lärarledd undervisning.  En lektion med tv kunde innehålla 15 minuters tv, följd av 10 
minuters läsning, följd av 10 minuters tv, följd av 8 minuters läsning och slutligen 2 minuters 
tv. Detta kurspaket användes första gången 1968/69 men var väl ingen större succé och när 
väl nyfikenheten lagt sig försvann kurspaketet utan större saknad efter några år.  
 
Det var på annat sätt som ett stort pedagogiskt utvecklingsprojekt bedrevs vid institutionen 
under drygt fem år från 1967 till 1972. En start var det ovan nämnda mål- och 
innehållsdokumentet. Arbetet kom under sin mest intensiva period att engagera nästan alla 
lärare på institutionen.  Ekonomiskt stöddes projektet av Universitetskanslersämbetet 
(föregångare till Högskoleverket). Nya kurser grundade på utvecklingsarbetet började införas 
läsåret 1970/71.  
 
Resultat från aktuell pedagogisk forskning utnyttjades 
Teoretiskt byggde arbetet på dels ett så kallat systemsynsätt på utbildningen, dels modern 
pedagogisk forskning med mål- och medelsynsätt.  De problem som vi ville angripa var att 
studenterna mest lärde sig faktakunskaper och inte färdigheter, att tonvikten för mycket låg på 
teknikträning utan koppling till realistisk problemlösning, att verklighetsanknytningen var 
illusorisk, att kurserna inom ramen för 40 poäng i företagsekonomi inte bildade en helhet, och 
att en kurs var lika med vad läraren sade i undervisningen.  
 
Styrningen med nedbrutna mål 
Vi formulerade nya mål kopplade till ett övergripande mål: allmän problemlösningsförmåga.  
Målen skulle studenten uppnå genom sitt arbete. Det var studenten som skulle sättas i 
centrum. Och en utgångspunkt var att studenter är olika, de har olika inlärningsstilar. 
Studenten skulle ha hjälpmedel i form av böcker, artiklar, lärare, tv. Och studenterna skulle 
ägna sig åt aktiviteter som att lyssna, läsa och skriva. Både arbete enskilt och i grupp skulle 
äga rum. Det var studenterna som skulle lära sig och inte lärarna som skulle lära ut. Att skriva 
pm och mindre uppsatser var viktigt i undervisningen redan från institutionens start. Sune 
Carlson hävdade ofta vikten av detta.  
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Det pedagogiska synsättet var att det var målen som skulle styra studenternas inlärning. För 
detta bedrevs en ingående nedbrytning av mål i en mål-medelhierarki ned till mycket 
detaljerad nivå. Utifrån det övergripande målet allmän problemlösningsförmåga formulerades 
kursmål, avsnittsmål och momentmål.  Vi formulerade detaljerade så kallade 
utbildningssituationer i varje kurs. Det kunde röra sig om det slag som ovan nämnts för tv-
kurspaketet. Ett omfattande skriftligt undervisningsmaterial utvecklades. Det var en ganska 
extrem form av målnedbrytning som bedrevs och det visade sig inte lätt att genomföra denna 
på ett systematiskt sätt.  
 
Ett annat något extremt inslag i synsättet var att läraren betraktades om ett bland flera 
hjälpmedel, inte som en självständig aktör i dialog med studenter. Detta var i 
överensstämmelse med synsätt på inlärningsprocessen som vårt systemsynsätt pekade ut. Ett 
viktigt inslag var att tillgodose behovet av feedback till studenterna i inlärningsprocessen. 
Examinationen sågs som en integrerad del i denna process. 
 
I utvecklingsgruppen (UG) var jag projektledare och Finn Wiedersheim-Paul biträdande 
projektledare. Ett stort antal utvärderingar gjordes. Så gjordes den första undersökningen av 
utexaminerade studenter i arbetslivet redan 1969, något som först blivit modernt under det 
senaste decenniet.  Anvisningar skrevs om kurs-pm, om examination samt om den nya 
lärarrollen. I den sistnämnda ingick att lärarinitierad aktivitet skulle gå ut på att diskutera med 
studenterna och argumentera för målen men i övrigt skulle lärarna fungera som handledare på 
studentinitiativ. 
 
Lyckat och misslyckat 
Många lärare var kritiska – belastningen med allt utredande och all utvärdering blev stor. 
Deras lärarroll blev reducerad till handledarens. I vissa kursmoment var tanken att läraren 
skulle vara tyst och överlåta initiativet på studenterna. Det sades att det i stort sett bara var jag 
som kunde hålla ut med att vara tyst. Målstyrningen hade brister och var för mekanisk, och 
mål som brutits ned till detaljerad nivå motsvarade inte vad lärarna ansåg viktigt. Termen 
pansarpedagogik användes ibland för att illustrera denna hårda styrning med mål och läraren 
reducerad till ett av flera hjälpmedel. En hel del av den hårda styrningen mjukades successivt 
upp och lärarna kunde bedriva sin verksamhet under friare former och målnedbrytningen 
reducerades till färre nivåer.  
 
Jag skrev 1973 rapporten Lyckat och misslyckat i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt och 
denna rapport blev nr 1 i Uppsala universitets pedagogiska rapportserie. Jag redovisade där 
lärdomar av projektet som kunde dras redan då: 
 
- Vi underskattade professionaliteten i lärarrollerna. Lärarna ville kunna påverka sitt arbete på 
både kort och lång sikt och inte bara vara hjälpmedel i fasta undervisningsstrukturer. 
- Vi underskattade stabiliteten i studentrollen. Studenterna ville få höra vad lärarna hade att 
säga om lärostoffets innehåll och inte bara om mål. De ville få regelbunden lärarkontakt av 
motivationsskäl. Det räckte inte heller att motivera med enbart skriftliga mål-
medelbeskrivningar. 
- Mål kan bara ses som ett bland flera styrmedel för studenternas inlärning. Vi drog således 
inte slutsatsen att mål inte är viktiga – det var den långtgående och strikta nedbrytningen av 
mål  som vi kom att se som klart negativ.  
- Målstrukturer bör formuleras friare än genom hierarkisk statisk trädstruktur. 
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Om senare större kursutvecklingsprojekt 
I mitten av 1970-talet gjorde en grupp lärare försök med alternativ företagsekonomi som var 
alternativ både vad avser innehåll och pedagogik  Det kan kanske ses som fridsamma 
efterdyningar till 1968 som då inte satte påtagliga spår i kursutvecklingen.  Björn Axelsson 
var en av de ledande i de försök som gjordes några terminer med intresserade studenter. I 
mitten av 1970-talet tillkom en kurs i strukturekonomi som skulle ligga tidigt i studierna i 
företagsekonomi och därvid sätta in företaget i ett samhällsperspektiv.  
 
I början av 1990-talet utvecklades under Nils Kinchs ledning kursen Företag och företagande 
som en tio-poängsinledning av företagsekonomistudierna.  Kursen ersatte tidigare kurser i 
organisation och marknadsföring.  Den bärande idén var att studenterna i grupper om tre 
genomgående arbetade med ett specifikt företag och under kursens gång skrevs ett flertal pm 
om olika aspekter på företaget. Företagen kom från Uppsalaregionen och presenterades av 
företrädare för företagen. Studiebesök gjordes också på företagen. I föreläsningar och genom 
kurslitteratur anknöts till teorier och modeller som hjälpte studenterna att problematisera och 
tolka vad de såg i företagen. Lärarna på kursen som till en början var erfarna lärare 
samarbetade tätt och följde varandras föreläsningar.  Kursen var mycket krävande för både 
lärare och studenter och den höga ambitionsnivån och de stora resurserna kunde på sikt inte 
mobiliseras. 
 
Också i början av 1990-talet arbetade flera lärare med utveckling av så kallad Problem-Based 
Learning, problembaserat lärande (PBL).  Den konkreta inspirationen kom från 
Rijksuniversiteit Limburg i Maastricht i Nederländerna med vilket samarbete etablerades. 
Konstantin Lampou och Jan Lindvall från företagsekonomiska institutionen verkade där som 
lärare under sex veckor. Lärare från Maastricht kom till Uppsala som lärare för en 
åttaveckorsperiod. Lampou utvecklade sedan en kurs i organisation med hjälp av en 
modifierad PBL-ansats vilken utvärderades 1996 (Wallerstedt, 1996), 1997 och 2003. Mycket 
förenklat uttryckt var utgångspunkten att studenterna s inlärning skulle initieras med 
identifiering och bestämning av problem. Detta synsätt låg väl i linje med de synsätt som 
präglat tidigare kursutveckling på institutionen men PBL innebar ett tydligare och mer 
väldefinierat arbetssätt. Diskussion fördes om det var nödvändigt att ”köpa” hela paketet eller 
om bra inlärningseffekter kunde uppnås med användning av PBL som ett synsätt som 
implementerades till dels. Drivande i utvecklingen vid institutionen var Finn Wiedersheim-
Paul och Konstantin Lampou. Enligt Wallerstedt (1996) innebar den modifierade formen 
bland annat att kurslitteratur angavs i förväg och att studentgrupperna inte följde den 
renodlade PBL-arbetsgången. Studentutvärderingar visade på positiv inställning från 
studenterna. 
 
Det omfattande Bolognaarbetet för några år sedan som innebar anpassning till en ny europeisk 
examensstruktur med en treårig kandidatexamen och ovanpå denna en ett- eller tvåårig 
examen på avancerad nivå (magister- och masterexamen) engagerade många av institutions 
lärare under lång tid.  Tyngdpunkten på kandidatnivå låg på anpassning av befintliga kurser 
till den nya strukturen medan arbetet på den avancerade nivån innebar utveckling av nya 
kurser för masterexamen. Det är idag för tidigt att uttala sig om effekterna av detta omfattande 
utvecklingsarbete. 
 
2007 lanserades projektet Smart pedagogik som ett övergripande perspektiv på 
grundutbildningen med studierektorn Lars Frimanson i ledningen.  Målet var att förbättra 
grundutbildningens kvalitet och lärarnas arbetssituation. Smart pedagogik innebar bland annat 
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en strukturering av kursutbudet till betydligt färre kursstarter. Ett syfte var också att lägga upp 
kurserna så att studenterna skulle träffa en lärare minst sex timmar per vecka. Ambitionen var 
också att få mer studentaktivitet i utbildningen.  
 
Som framgår uppkommer med mellanrum mobiliseringar på institutionen, antingen på 
delområden eller med pedagogiska grepp, i syfte att förbättra kvaliteten i grundutbildningen.  
De kommer ofta till stånd genom initiativ av enskilda lärare och kan ibland karakteriseras av 
kraftsamlingar som efter ett antal år kan tendera att försvagas. Och det är nog inget konstigt 
med det i en kunskapsorganisation. 
 
   
Om författande av läroböcker 
Lärare vid institutionen har förutom en myckenhet av kompendiematerial och annat 
undervisningsmaterial också författat läroböcker utgivna av svenska förlag som använts i 
undervisningen vid institutionen och ibland också vid andra institutioner i landet. Jag tar här 
inte med institutionsinternt material och inte heller böcker och artiklar på engelska som i 
många fall utgjort viktiga inslag i kurser i grundutbildningen, och inte heller sådant som lärare 
författat innan de kom till institutionen. Så det blir ett urval av litteratur som jag lyfter fram 
här. 
 
Tidigt ute var metodboken Att använda modeller i företagsekonomin (Gleerups 1971), kallad 
Modellboken, författad av Leif Aronsson (som sedermera lämnade institutionen för 
befattningar i näringslivet), Ingemund Hägg och Finn Wiedersheim-Paul. Den hade varit med 
som kursbok redan 1970 och sedan ut i ett flertal successivt reviderade versioner åren 1975-
1977, med ny titel Att arbeta med modeller inom företagsekonomin 1984 och då med Hägg 
och Wiedersheim-Paul som författare. Den sista upplagan, med titeln Modeller som redskap – 
att hantera företagsekonomiska problem, kom på Liber 1994 och var med i kurser fram till 
millennieskiftet. 
 
I kurslistorna för 1970/71 fanns också Dick Ramströms Systemplanering: Information och 
beslut i företaget, utkommen på Läromedelsförlagen 1969. I listorna fanns också Harry 
Johanssons och Lars Sundins Några av lönsamhetens grundbegrepp utkommen på Academic 
Press i Uppsala. 
 
1971 kom Dick Ramströms Administrationslära på Hermods.  
 
En annan tidig kursbok avsedd för den inledande kursen i företagsekonomi var Beskrivande 
företagsekonomi författad av Lars O. Andersson, Margit Gennser – båda från Lunds 
universitet – och Ingemund Hägg. Den kom på Gleerups 1972. 
 
Den lärobok som blev den mest livskraftiga och spridda boken av Uppsalaföretagsekonomer 
är den som i en första version 1973 hette Att skriva uppsatser och rapporter.  Den har sedan 
haft olika namn och 1978 hette den Att skriva och bedöma rapporter. Författare var Leif 
Aronsson, Lars-Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul. I sin efter 1978  åttonde (!) 
version 2006 heter den Att utreda, forska och rapportera och har Eriksson och Wiedersheim-
Paul som författare.  Denna bok fortsätter att leva som läromedel vid flera lärosäten i landet i 
metodkurser och i kurser som innehåller examensarbeten. 
 
Simulering – en introduktion var en liten lärobok författad av Ingemund Hägg och Ulla 
Pettersson som kom på Studentlitteratur 1975. 
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Mats Åkerblom kom 1977 med boken Inflationsjustera din årsredovisning på 
Studentlitteratur. 
 
Björn Axelsson och Håkan Håkansson publicerade 1984 boken Inköp för konkurrenskraft på 
Liber. Björn Axelsson började undervisa på institutionen 1973 och lämnade den 1998. Håkan 
Håkansson började undervisa på institutionen 1970 och lämnade den 2000. 
 
Tillsammans med Jens Laage-Hellman publicerade Björn Axelsson boken Inköp en 
ledningsfråga på Mekanförbundets förlag 1991.  
 
Boken Professionell marknadsföring av Björn Axelsson kom 1996 på Studentlitteratur. 
 
Ulf Olsson (började undervisa vid institutionen 1979) var medförfattare till boken Företag 
och marknad – flexibilitet och förändring (J. Ljung, P. Nilsson och U. Olsson, 
Studentlitteratur 1994). En övningsbok till denna bok utgavs samma år. En tredje upplaga 
utkom 2007 
 
Ulf Olsson publicerade år 1994 Kalkylering för produkter och investeringar på 
Studentlitteratur. Boken finns även i översättning till ryska. En övningsbok till denna utkom 
1998 med Mats Karén, Sten Ljunggren och Bengt Öström som författare.  En tredje upplaga 
utkom 2005. 
 
Rune Lönnqvist kom 1998 med Årsredovisning i aktiebolag och koncerner på 
Studentlitteratur. Den kom i nya upplagor 2002, 2006 och 2008. Övningsböcker utgavs också. 
 
Tillsammans med Johnny Lind publicerade Lönnqvist 1998 boken Internredovisning och 
prestationsmätning på Studentlitteratur. Boken finns även i översättning till ryska. 
 
Dag Smith kom ut med två böcker 1997. Den ena hette Resultat, balans och likviditet 
(Studentlitteratur) och fick i ny upplaga 2002 namnet Resultat, kapital och kassaflöde. Boken 
finns även i rysk översättning. 
Den andra boken hette Redovisningens språk och utkom i nya upplagor 2000 och 2006 
(Studentlitteratur). 
 
Jan Lindvall publicerade boken Verksamhetsstyrning. Från traditionell ekonomistyrning till 
modern verksamhetsstyrning 2001 på Studentlitteratur. 
 
Företagens internationaliseringsprocess av Jan Johanson, Anders Blomstermo och Cecilia 
Pahlberg kom 2001 på Studentlitteratur. 
 
Anders Forssell är en av författarna till boken Organisation från grunden (Forssell A., 
Ivarsson-Westerberg, A., Studentlitteratur 2007).  
 
Som framgår har författarfliten vad avser läroböcker varit störst på ekonomistyrningsområdet 
med Rune Lönnqvist, Ulf Olsson och Dag Smith i spetsen.  Deras böcker har inte bara 
använts i Uppsala utan även på andra företagsekonomiska institutioner i landet. Upplageligan 
torde ledas av Finn Wiedersheim-Paul följd av de tre nämnda lärarna inom 
ekonomistyrningsområdet. 
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Om pedagogiska utmärkelser och pedagogisk meritering 
Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser till förtjänta lärare. Ett pris går till 
lärare inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Två lärare vid institutionen har tilldelats detta 
förnämliga pris, nämligen Rune Lönnqvist på 1990-talet och Cecilia Pahlberg (började 
undervisa på institutionen i slutet av 1970-talet) år  2000. 
 
Studentföreningen Uppsalaekonomerna delar också ut ett årligt pris till lärare från 
institutioner som ingår i ekonomprogrammet. Bertil Markgren som började undervisa på 
institutionen 1978 fick priset 1986. Rune Lönnqvist har tilldelats detta pris hela fyra gånger – 
första gången i mitten av 1980-talet. Kerstin Collman som började undervisa på institutionen 
1978  fick priset 2002 och Cecilia Pahlberg 2003.  
 
Under åren har stora insatser gjorts i kursutveckling och pedagogisk utveckling från många 
lärare. De syns inte i bibliometriska förteckningar och på annat dokumenterat sätt men har 
varit av avgörande betydelse för kvaliteten på grundutbildningen vid institutionen och därmed  
för hela institutionens utveckling. Det återstår att synliggöra sådana insatser på ett helt annat 
sätt än vad som skett under institutionens första femtio år.   
 
Vid anställningar till alla slag av lärartjänster ska vikt läggas vid pedagogisk meritering. Dock 
torde i realiteten anställningar som lektor och professor bara i ringa utsträckning bygga på 
pedagogisk meritering – hur vackert det än låter i regelsystemen och i utlysningar.  Forskning 
smäller betydligt högre.  
 
 
Om ekonomprogram 
Företagsekonomistudierna har över åren ägt rum antingen inom ramen för examina eller inom 
ramen för linjer eller program. Från företagsekonomiska institutionen har valfrihet för 
studenterna varit ett ledord. Man har sett att det egna ämnet med fördel kan kombineras med 
mycket annat än vad som traditionellt setts som tillhörande en ekonomutbildning, såsom 
nationalekonomi, statistik, ekonomisk historia, geografi, juridik, informationsbehandling. 
Institutionen har verkat för att man inom ramen för linjer, program och examina ska kunna ha 
utrymme för andra ämnen också, exempelvis språk, teknik, humaniora, andra 
samhällsvetenskapliga ämnen.  Men trycket från övriga traditionella ekonomiämnen har varit 
stort och de facto har utbildningsprogrammets sammansättning i praktiken varit ganska 
likartad för de flesta studenter. 
 
När institutionen inrättades gällde fritt tillträde till universiteten för alla som uppfyllde de 
formella utbildningskravet som var studentexamen. Resurstilldelningen till ämnena byggde på 
den så kallade automatiken, vilket innebar att tilldelningen baserades på antalet studenter 
föregående år. För ett expanderande ämne som företagsekonomi innebar det god 
resurstillgång.  
 
Det var en uppläggning av ekonomutbildningen som passade bra för den profil som valdes av 
Sune Carlson för Uppsalas räkning. Grundtanken var att studenterna skulle kunna sätta ihop 
en ekonomutbildning åt sig själva med hjälp av det stora universitetets omfattande utbud av 
kurser och ämnen. Med avsikt eftersträvades inte en organisatorisk lösning av typen 
handelshögskola eller ekonomisk fakultet eftersom det skulle kunna innebära att barriärer 
byggdes upp mot andra ämnen utanför det traditionella ekonomfacket.  
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Genom 1960-talets utbildningsreformer (Ukas- och Pukas-reformerna) avskaffades det fria 
tillträdet. I samband med det infördes ett riksgiltigt system med utbildningslinjer. Ungefär 
samtidigt infördes poängsystemet med 1 poäng per studievecka motsvarande 20 poäng per 
termen för att ange utbildningens omfattning. Samtidigt byttes terminologin 1-4 betyg och så 
vidare ut mot beteckningarna A-nivå, B-nivå, C-nivå och D-nivå, där varje nivå omfattade 20 
poängs studier. 
 
Ekonomlinjen 
År 1969 organiserades ekonomutbildningen som ett treårigt program I linjen ingick 
företagsekonomi som det största ämnet med ändå inte med mer än 50 poäng. Utbildningen 
avslutades med ett examensarbete. Inom den inrättades senare en internationell variant i 
vilken språkstudier ingick. För Uppsalas del blev det franska.  
 
År 1977 förlängdes utbildningen till 3 ½ år (7 terminer) vilket ledde fram till ekonomexamen, 
och 1987 förlängdes internationella ekonomlinjen till 8 terminer för att ge utrymme för en 
utlandstermin. Redan tidigare hade en studieresa till Frankrike ingått i internationella 
ekonomlinjen, men nu etablerades ett fast system med utbytesavtal med franskspråkiga 
universitet i Frankrike, Belgien, Schweiz och Kanada samtidigt som ett engelskspråkigt 
utbildningsprogram organiserades inom ekonomlinjen där hemmavarande svenska studenter 
och inkommande utbytesstudenter studerade företagsekonomi, nationalekonomi, 
kulturgeografi, ekonomisk historia, statistik och ADB inom ramen för ekonomlinjen. 
 
Framgångarna med internationella ekonomlinjen med fransk inriktning gjorde att nya 
inriktningar startades med andra karaktärsspråk: tyska, ryska, spanska, men de nådde aldrig 
samma popularitet som internationella ekonomlinjen med franska.  
 
Samordningsansvaret för utbildningarna inom samhällsvetenskapliga fakulteten överfördes 
med tiden från fakultetskansliet till olika så kallade värdinstitutioner. Företagsekonomiska 
institutionen blev utsedd till värdinstitution för ekonomlinjerna i deras olika varianter och 
Lars Hallén utsågs av fakultetsnämnden till samordnare. I och med detta kan 
ekonomutbildningen i dess helhet och inte bara ämnet företagsekonomi sägas ha kommit hem 
till företagsekonomiska institutionen.  
 
Från linje till examina och ekonomprogram 
I samband med utbildningsreformen år 1993 avvecklades linjesystemet och ersattes av ett 
examenssystem. Det innebar att alla som uppfyllde vissa kursfordringar kunde ta ut en viss 
examen oavsett om blivit antagen till utbildningsprogrammet i dess helhet eller inte. De gamla 
examensbenämningarna återfick sin roll men för ekonomstudenterna inrättades också en ny 
examen, ekonomie magister.  
 
En skillnad mot det tidigare examenssystemet var att det fortfarande fanns ett slags linjer, men 
de fick nu ställning som rekommenderade studiegångar och kallades program. Ekonomie 
magisterexamen, som fastställdes som slutmål för ekonomutbildningarna, innebar att både 
den allmänna och de internationella varianterna av ekonomutbildningen förlängdes med 
ytterligare en termin, det vill säga till 4 år för den ekonomie magisterexamen med allmän 
inriktning och 4 ½ år för ekonomie magisterexamen med internationell inriktning. 
 
Benämningen ekonomlinjen ersattes därmed av ekonomprogrammet som i Uppsala 
organiserades med minsta möjliga obligatoriska inslag och stor frihet till val av övriga kurser. 
Skillnaden blev därmed inte särskilt stor mellan de studenter som följde ekonomprogrammet 
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och de som själva valde alla kurser för examen. Samtidigt infördes gemensam antagning till 
alla varianter av ekonomprogrammet med frihet att välja inriktning efter några terminer. 
Tyvärr visade det sig att intresset för språkstudier och utlandstermin samtidigt minskade, 
vilket innebar att mycket av de speciella inslagen för de internationella varianterna av 
ekonomutbildningen kom att avvecklas.  
 
Ekonomi med Uppsalaprofil 
I mitten av 1990-talet formulerades ”Ekonomi med Uppsalaprofil” som förtjänar att citeras: 
”Uppsalas ekonomprogram har som mål att utbilda ekonomer som får med sig så mycket som 
möjligt av Uppsala universitets fördelar. Vi erbjuder: 
- En ekonomprofil med ekonomiämnenas forskningsinriktningar på nationellt och 
internationellt hög nivå 
- En universitetsprofil som utnyttjar universitetets rika mångfald av ämnen 
- En internationell profil byggd på omfattande internationella nätverk. ” 
 
Bolognaprocessen 
Bolognaanpassningen av de akademiska utbildningarna, som i Sverige infördes år 2007, 
innebar att den sammanhållna ekonomutbildningen på 4 eller 4 ½ år skulle ersättas av en 
treårig kandidatutbildning med möjlighet till påbyggnad på den så kallade avancerade nivån 
med ytterligare 1 eller 2 år. Anhängare av det sammanhållna fyraåriga utbildningsprogrammet 
lyckades dock få igenom att ekonomutbildningen blev klassificerad som en yrkesexamen med 
en sammanhållen fyraårig utbildning som avslutades med den nyinrättade 
civilekonomexamen. Uppsala valde att hålla fast vid Bolognamodellen och organiserar 
således nu ekonomutbildningen inom ramen för ett treårigt kandidatprogram efterföljt av flera 
varianter av ett- eller tvååriga program på grundutbildningens avancerade nivå som leder fram 
till magisterexamen eller mastersexamen. Man kan inte bli civilekonom vid Uppsala 
universitet - men av samma skäl som i Uppsala inte heller vid Handelshögskolan i Stockholm!  
Både Bolognasystemets examina och civilekonomexamen innebär en utökad reglering av 
ekonomutbildningen. Pendeln svänger.   
 
 
Om internationellt studentutbyte 
Det var 1987 som det internationella studentutbytet startade i och med att Lars Hallén kunde 
underteckna ett avtal med Handelshögskolan i Grenoble. Det hade tidigare gjorts enstaka 
tillfälliga punktinsatser. Men först 1987 etablerades studentutbytet som ett utbytesprogram. 
Institutionen lyckades komma med i Erasmusverksamheten redan innan Sverige som nation 
blev associerad med denna och kom således snabbt in i verksamheten med så kallade Inter-
university cooperation programmes (ICP). Ungefär samtidigt med att Sverige blev medlem i 
EU ersattes Erasmusprogrammet som innebar direkta avtal mellan ämnesinstitutioner med 
Sokratesprogrammet som förlades till universitetens centrala förvaltningar. Utbytet växte i 
omfattning och vid millennieskiftet fanns avtal med 75 universitet och handelshögskolor i 25 
länder. Under perioden 1997–2002 varierade antalet utresande studenter mellan 135 och 178 
och antalet inresande studenter mellan 206 och 223.  Utbytesverksamheten kopplades till att 
allt fler kurser gavs på engelska.  År 2007 var det 107 Uppsalastudenter som reste ut och 222 
som kom till institutionen. 
 
Utbytesverksamheten är viktig för institutionens studenter. Att kunna tillbringa en termin vid 
ett universitet eller handelshögskola i ett annat land bidrar till ökad kvalitet i studenternas 
utbildning. Det kan därför ses som ett bekymmer att det idag är färre studenter från 
institutionen som tar till vara denna möjlighet. Det ser annorlunda ut på andra framstående 
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lärosäten i Sverige där studenterna är klart mer intresserade av att skaffa sig 
utlandserfarenheter. 
 
 
Om datorer i undervisningen 
Redan i slutet av 1960-talet fanns datorer med i utbildningen, dock enbart för rättning av 
skrivningar. De flesta skrivningar var utformade med flervalsfrågor och studenterna förde in 
sina svar på en blankett som var optiskt läsbar. Via hålkortsstansning rättades skrivningen vid 
universitetets datacentral. Efter hand kompletterades skrivningarna med essäfrågor och 
datorrättningen avvecklades. 
 
I början av 1980-talet kom datorer in i undervisningen. Initiativet kom från 
universitetsledningen som erbjöd institutionen 1 miljon kronor om medlen användes för 
datorisering i ekonomutbildningen. I en första omgång köptes 25 st diskettdrivna 
persondatorer varav 20 stycken placerades i datasalar för studenter och de resterande fem 
fördelades bland lärare. Gapet mellan datorentusiasternas visioner och de konkreta effekterna 
i undervisningen var stort under de första åren. Relativt snabbt insåg dock många att datorn 
var överlägsen som skrivmaskin, och de fortsatta investeringarna drevs fram av krav från 
lärare och administratörer.  
 
Utbyggnaden av snabba nätverk och framför allt lanseringen av World Wide Web förändrade 
datoranvändningen drastiskt. I mitten av 1990-talet utvecklades ett antal interaktiva 
tillämpningar som sparade lärartid och gav studenterna valfrihet i tid och rum. Det 
användarperspektiv som stod i fokus i det arbetet var mycket betydelsefullt och något som 
många andra system saknade. Rune Lönnqvist och Finn Wiedersheim-Paul utvecklade under 
lång tid portaler och andra verktyg där datorer användes för att söka information. Under de 
senaste tio åren har webbplattformar fått allt större betydelse för snabb och enkel 
kommunikation mellan studenter, lärare och administration. 
 
 
Om examensarbeten som slutpunkt i studierna 
Skrivande av pm och mindre uppsatser var ett naturligt och viktigt inslag i undervisningen 
redan från institutionens start. Kurs- pm av olika slag har hela tiden förekommit i de allra 
flesta kurser. Under en period förekom lite större uppsatser på tre nivåer – inom ramen för 40 
poäng, 60 poäng och 80 poäng. Uppsatsen på den lägsta nivån har försvunnit.  De 
examensarbeten som legat på 60- och 80-poängsnivåerna har setts som slutpunkter i studierna, 
som test på vad studenterna lärt sig i företagsekonomistudierna.  De har tidvis kopplats mer 
eller mindre nära till undervisning i metod.  Uppsatsbegreppet diskuterades på 1990-talet och 
Finn Wiedersheim-Paul prövade andra slutprodukter än en skriftlig text.  
 
Vid millennieskiftet gjordes försök att satsa på gemensam kvalitetsutveckling inom ramen för 
examensarbetskurserna, inte minst för att skärskåda bedömningskriterierna bland 
handledarna. Ett system för obligatorisk medbedömning av examensarbetena infördes, dels 
för att öka studenternas rättssäkerhet, dels som ett led i kvalitetsutvecklingen.  Ett 
handledarkollegium skapades under Lars Halléns ledning.  I detta diskuterades bedömning 
med utgångspunkt från urval av framlagda uppsatser.  Avsikten var inte att skapa en 
checklista för bedömning utan uppnå ett erfarenhetsutbyte som skulle bidra både till nya 
idéer, högre kvalitet och för att i någon mån genom diskussion bidra till samsyn i 
bedömningen.  
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Om studenternas syn på sin utbildning 
I det föregående i denna uppsats har möjligen studenterna i sig inte fått så stort utrymme. Men 
de har hela tiden funnits med i de perspektiv som jag lyft fram.  Som jag skrev i inledningen 
är studenterna inte kunder utan utgör i egenskap av studenter tillsammans med lärare och 
annan personal universitetet.  
 
I slutet av 1960-talet ökade studentantalet kraftigt år från år och den personliga kontakten 
mellan lärare och studenter blev lidande. År 1971 startade på studenternas initiativ tidningen 
Modellen som innehåll information och debatt om utbildningen vid ekonomiinstitutionerna. 
Den levde vidare i drygt fem år. Den var ett uttryck för ett engagemang i i utbildningen från 
studenternas sida även om utrymmet mest fylldes med information och inlägg från lärare och 
studievägledare. Alternativ företagsekonomi, studentanspråk på medinflytande på 
institutionen var ämnen som behandlades. Och studenterna tog på 1970-talet plats i olika 
institutionsorgan. 
 
Kontakterna och samverkan mellan institution och studenter har varierat i omfattning och 
former över åren. Under Sven Jungerhems tid som studierektor inrättades en tjänst som 
studentkontakt som skulle vara en länk mellan studenter och institution. 
 
Det är vanligt att göra utvärderingar i form av intervjuer eller enkäter med studenter under en 
kurs eller direkt efteråt. Men vill man få grepp om effekterna av en utbildning kan det vara 
fruktbart att få studenternas uppfattning om den när de väl efter avslutade studier befinner sig 
ute i arbetslivet och där kan se på utbildningen i ljuset av de krav som ställs i arbetet. Det är 
inte ovanligt med studier utförda med så kallade avnämare som anställer studenter men dessa 
har vanligen mycket vaga och allmänna uppfattningar om utbildningens innehåll.  
 
Vi insåg tidigt behovet av studier av tidigare studenter. 1969 gjordes en första enkätstudie 
med studenter som tagit examen 1964-68.  Vi gjorde 1974 en ny studie med samma grupp 
som då befunnit sig ute i arbetsliv i ytterligare fem år. Samma år gjorde vi en studie med dem 
som tagit examen 1971-72, dvs. personer som i viss utsträckning utsatts för de nya kurserna.     
(Hägg 1975 a, 1975b). 
 
Självfallet stötte vi på tolkningsproblem och bortfallsproblem. Subjektivt tyckte vi oss få stöd 
för fokusering på allmän problemlösningsförmåga, generalistutbildning och vikten av inslag 
av skrivande och muntlig kommunikation.  
 
1996 gjorde vi i Uppsala en enkätundersökning med de tidigare Uppsalastudenter som  
tagit ekonomisk inriktad examen 1989 (Hägg 2000). Bland resultaten märks att studenterna 
önskade ett utbildningssystem där de själva fick välja vilka ämnen som skulle ingå i deras 
examina, vilket passar in i den syn som företrätts av företagsekonomiska institutionen. 
 
Tillsammans med lärosätena i Sverige började Civilekonomerna med nationella enkäter till 
tidigare studenter och Uppsala är med. 1999/2000 gjordes en enkät med personer som tagit 
examen med ekonomisk inriktning 1992, 1995 och 1997.  Enkäten har upprepats årligen och 
gått till personer som tagit examen tre år tidigare och således varit ute i arbetslivet några år. 
Redan i den första undersökningen framgick klart att ekonomutbildning inte är en 
yrkesutbildning – ekonomerna arbetade med mycket olikartade uppgifter i stora och små 
företag i de mest skiftande branscher.  
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Går vi till den senaste rapporten som 2008 redovisar resultaten för personer som tagit sina 
ekonomiskt inriktade examina 2004 kan följande noteras. Andelen personer som anser att de 
arbeten de har motsvarar den kompetens de skaffat sig genom sin ekonomutbildning är 71 
procent för Uppsalas del medan Handelshögskolan i Stockholm får 94 procent med Linköping 
på andra plats med 77 procent. Uppsala kan knappast slå sig till ro med detta resultat. 
 
 
Avslutande kommentarer 
Grundutbildningen i företagsekonomi når (lyckligtvis) aldrig något slags stabilt normalläge. 
Kurser kommer och går även om vissa består ganska oförändrade men under nya 
beteckningar. Akademiker är inte okänsliga för moden. När det var inne med kurser i 
produktionsekonomi på 1960-talet var det ett vanligt inslag i ekonomutbildningarna. Numera 
är sådana ute sedan länge. Det tycks också vara lättare att föra in nya kurser än att ta bort 
gamla. Utrensningar görs i samband med att kursutbudet totalt ses över eller när en lärare som 
”ägt” kursen lämnar den. 
 
Kurserna är i hög grad resultatet av lärares engagemang och arbete. Och då kan goda 
argument framföras för att de bör bevaras.  När studieobjekten förändras och arbetslivet för 
studenter förändras kan det gradvis påverka innehållet i kurser men med eftersläpning.  
 
Det har funnits tydliga trögheter i kurssystemen, bland annat beroende på normala vested 
interests hos lärare som lagt ned mycket arbete. Och även vid större förändringar i 
kurssystemen blir historiskt betingande sediment kvar. På gott är att den betoning på att 
studenterna skulle skriva från första början som var en av Sune Carlsons käpphästar 
fortfarande finns kvar i utbildningen. Vissa saker tycks ha svårt att komma in i utbildningen 
trots upprepade försök under olika perioder. Det gäller inte minst etiska perspektiv där Robert 
Joachimsson varit en ganska ensam röst, även i samband med en viss mobilisering med 
etikgrupp i mitten av 1990-talet. 
   
Vän av ordning frågar sig om inte nya rön i forskningen påverkar kurserna. Jo, i viss 
utsträckning på C- och D-nivåerna. Men på A- och B-nivåerna blir det vanligen via 
läroböcker i vilka forskning i viss mån kan sätta spår och då med tidsmässig eftersläpning. 
 
Saker och ting kommer igen. När under de senaste åren den så kallade Bolognaprocessen 
velat fokusera på anställningsbarhet kan det med en positiv tolkning ses som att studenterna 
bör ha något slags nytta av sin utbildning i det framtida arbetslivet – som anställda eller som 
företagare -  som vi vid institutionen försökt komma åt genom enkäter och intervjuer med 
tidigare studenter. När Bologna vill sätta studenten i centrum och fokusera på mål är det nog 
något som verkar återkomma periodvis i utbildningssamhället. Det var det som vi – med en 
del lyckade och en del misslyckade resultat – försökte genomföra vid institutionen  i slutet av 
1960-talet och början av 1970-talet. Det innebar en viss deprofessionalisering av lärarkåren 
som tyvärr går att spåra även som resultat av Bolognastyrningen. Att annat än mätbara 
learning outcomes  får styra tycks vara  främmande i Bolognaprocessen.  Jag tror att det vore 
bra om formulerade mål kunde ses om ett av flera sätt att styra inlärning i högre utbildning 
men att den professionella lärarens kunnande och engagemang samt medel, exempelvis  
innehåll i böcker också borde få styra och dessutom inte minst studentens egna intressen, mål 
och ambitioner med sin utbildning. Det finns en alltför stor enighet bland utbildare att tydliga 
i förväg angivna mål bara har positiva egenskaper. Jag saknar problematisering och röster 
som pekar på att tydliga mål kan ha avsnävande, skygglappsskapande effekter och att fokus 
på uppföljning och kontroll av uppfyllelse av i förväg angivna mål därför kan ha 
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dysfunktionella effekter i högre utbildning. Också att mål kan växa fram i lärprocesser och 
förändras och utvecklas verkar vara främmande i planering av högre utbildning. De mål som 
jag själv i slutet av 1960-talet med att formulera  i riksgiltiga studieplanerna visade sig 
lyckligtvis inte vara tydligare än att många olika slag av uppläggningar av kurserna kunde 
passa in. Målen var tillräckligt otydliga för detta. Det är min förhoppning att de mål som 
angetts i examensbeskrivningarna i Bolognaprocessen ska visa sig lika otydliga och därmed 
inte hämma utveckling av kvaliteten i utbildningarna.  
 
Hur utbildningen ska kunna integreras, hur studenterna ska kunna få ett slags helhet är också 
ett problem som inte går att lösa en gång för alla. Här har institutionen prövat olika modeller, 
alltifrån särskilda integrationskurser till att säga att det är i examensarbetena som studenterna 
ska visa upp hur de får ihop sina kunskaper till helheter. 
 
Utbildning i metod är också något som ofta kommer upp till diskussion. Ska metod vara 
särskilda kurser och var ska de i så fall ligga i utbildningen – i början eller i slutet? Bör 
metodutbildningen vara integrerad i varje kurs? Bör den kopplas ihop med examensarbetena? 
Ska det vara särskilda metodslingor som sträcker sig över längre tidsperioder? Det finns nog 
inga välgrundade enkla lösningar. Valet att uppläggning kommer nog även framöver att 
variera över tiden. 
 
Överhuvudtaget är en reflektion jag gör att utbildningsreformer på institutionen inte så 
mycket bygger på systematiska studier av hur utbildningen fungerat hittills. Reformerna har 
mer karaktären av att komma åt brister genom att pröva något annat – ofta på ganska lösa 
grunder, det vill säga ett fortlöpande experimenterande i osystematisk form. Det här kan 
tyckas vara stark kritik men kanske är detta inte så tokigt – inlärningsprocesser, 
kunskapsprocesser är ytterst komplicerade företeelser och då kanske noggrann och 
välgrundad planering inte är en så fruktbar väg. 
 
Forskningsanknytning tillhör de återkommande frågorna. Nästan alla håller med om att 
forskningsanknytning är viktig i grundutbildningen men uppfattningen om på vilket sätt 
varierar och sätter olika spår i grundutbildningen över åren. Bland möjligheterna märks 
följande. Det ska vara aktivt forskande lärare som undervisar och de ska undervisa om sin 
forskning. I kurslitteraturen ska ingå vetenskapliga artiklar. Det ska vara lärare som anlägger 
ett forskarförhållningssätt i undervisningen.  Själv tror jag mest på framgång med det 
sistnämnda alternativet.      
 
Bättre verklighetsanknytning tillhör det som studenterna ständigt efterlyser.  Man vill ha 
gästföreläsningar av personer verksamma i näringslivet. Man vill ha fler praktikfall. Man vill 
få in obligatorisk praktik som poänggivande i examina. Själv tror jag på att utnyttja 
universitetets komparativa fördelar, dvs att en företagsekonomisk institution ska göra det den 
är bra på och inte försöka göra det som arbetslivet är bättre på. Självfallet är att 
företagsekonomin som ett empiriskt förankrat ämne ska relatera sina teorier empiriskt – till 
olika slags studier av verkligheten och gå in på teoriers relevans för tolkning av företeelser i 
företag. Och inte att förglömma: det är inte dagens verklighet som dagens studenter kommer 
att verka i utan morgondagens, mer eller mindre annorlunda verklighet. Och då blir en alltför 
stark fokusering på dagsläget något betänklig.    
 
Slutligen – företagsekonomiska institutionen år 2008 är på många sätt något helt annat än år 
1958. Då bestod den lärarmässigt av en professor och två civilekonomer och ett tjugotal 
studenter. Nu består den av många fler professorer och högskolelektorer och ett mindre antal  
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adjunkter och studentmässigt av nästan 1000 helårsstudenter. Och lärarkåren är mycket 
kvalificerad – lektorerna har alla doktorsexamen och åtskilliga är docenter. Adjunkter är eller 
kommer snart att vara licentiater. Det innebär förutsättningar för en fortgående förbättring av  
grundutbildningen.  En utmaning är att se till att utbildningen handlar om ”rätt saker” där, 
som jag ser det, det kan finnas anledning att ibland på ett grundläggande se över vad det är för 
något som utbildningen bör handla om, exempelvis i ljuset av etiska och andra 
samhällsperspektiv på företagande och verksamhet av och i företag i vid mening. Den viktiga 
uppgiften för institutionen är ju att ge studenter möjlighet att skaffa sig god utbildning som 
utvecklar dem själva och kommer till nytta på många områden i samhället.   
 
 
Metod och källor 
Jag har använt mig av skriftliga källor som jag själv sparat och som finns arkiverade på 
institutionen, inte minst från kursutvecklingsarbetena i slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet..  Verksamhetsberättelser (till en början verksamhetsvärderingar) har jag hittat från 
1975 och framåt, med undantag för 1977/78, 1996 och 1997.  Det är också märkligt att läsa 
verksamhetsvärderingarna med sin nästan totala avsaknad av personer och referenser till 
människor som verkat vid institutionen under det gångna året.  Dokumentation från senare 
tiders utvecklingsarbeten har jag sökt och funnit i begränsad utsträckning. Videoband från tv-
kursen från slutet av 1960-talet finns i institutionens arkiv. 
 
Jag har fått hjälp med uppgifter om olika förhållanden från flera lärare vid institutionen och 
också fått textutkast för avsnitt av Lars Hallén och Rune Lönnqvist. 
  
Nedanstående förteckning är kronologiskt ordnad. 
  
Arvedson, Lennart, Hägg, Ingemund, Johanson, Jan, Ramström, Dick och Sandberg, Thomas, 
1968, Företagsekonomi – mål, innehåll och uppläggning. Ekonomisk Revy, nr 5, maj 1968. 
 
Översiktskurs i företagsekonomi. Texthäfte. Kommittén för tv och radio i utbildningen, TRU, 
1968.  
 
Företagsekonomiska institutionen i Uppsala 1958 – 1969. till Sune Carlson 60 år 8 april 
1969. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 1969. Dupl. 30 sidor 
 
Företagsekonomiska institutionen i Uppsala 1958 – 1969. Till Sune Carlson 60 år 8 april 
1969 Stencil. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala  universitet 
 
Hägg, Ingemund, 1973, Lyckat och misslyckat i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt – 40 poäng 
i företagsekonomi. Rapport nr 1,  utgiven av Enheten  för pedagogiskt utvecklingsarbete vid 
Uppsala universitet. 
 
Hägg, Ingemund, 1975a, Förvärvsliv och företagsekonomisk utbildning – fd Uppsalaelevers 
bedömningar 1969  och 1974. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. 
Dupl. 32 sidor 
 
Hägg, Ingemund, 1975b,  Uppsalaekonomer i arbetslivet – vad de anser om sin  utbildning i 
företagsekonomi. Rapport nr 29, utgiven av Enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete vid 
Uppsala universitet 
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Carlson, Sune, 1983, Studier utan slut. Ekonomi, företag och människor. SNS , Stockholm 
 
Carlson, Sune, 1984, Institutionens tillkomst och tidigare utveckling. Working paper 1984/3. 
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet 
 
Johanson, Jan, 1995, Sune Carlson – rationellt tänkande ekonom och forskningens 
entreprenör. I Lars Engwall (red), Föregångare inom företagsekonomin. SNS förlag, 
Stockholm 
 
Wallerstedt, Eva, 1996, Uppsala University and Problem Based Learning. Paper to be 
presented  at the 3rd Annual EDINEB Copnfrence in Orlando, 4-7 December 1996  
 
Hägg, Ingemund, 2000, Hur bedömer ekonomer i arbetslivet sin universitetsutbildning? 
Occasional paper 2000/1, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 
 
Hägg, Ingemund, 2001, Ekonomer i arbetslivet 2000 – studenter från Uppsala universitet. 
Occasional paper 2001/3, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 
 
EQUIS Self-Assessment Report, 2002, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 
universitet. Författad av Lars Hallén och Elving Gunnarsson 
 
Civilekonomer tre år efter examen. Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2004. 
Civilekonomerna, Stockholm, 2008 
 
Mattsson, Lars-Gunnar, 2009, Uppsala in the world – the world in Uppsala. 
 
 
Studierektorer (för grundutbildningen)  
Studierektorsinstitutionen tillkom 1967. Studierektor hade till en början hand om både 
grundutbildning och forskarutbildning. Så småningom delades funktionerna upp. Det har 
också förekommit att upp till tre personer på deltider delat på uppdragen. Med min 
begränsande ambition har jag inte lyckats redovisa några av tidsperioderna för 
tjänstgöringarna. 
  
Ingemund Hägg  1967/1970, 3 läsår. 
Jan Johanson  1970/1971, 1 läsår 
Bo Sandberg  1971/1972, 1 läsår 
Mats Forsgren 1972/1974, 2 läsår  
Erik Hörnell  1974/197x   
Björn Wootz  197x/1980 
Mats Forsgren 1980/1981 - 1.5 läsår 
Morgan Zetterberg 198x/198x  
C-G Thunman 1984/1985 – 1 läsår 
Rune Lönnqvist       ”     ” 
Håkan Håkansson       ”     ” 
Björn Axelsson       ”                  ” 
Ulf Ohlsson  1986/1990, 4 läsår 
Elving Gunnarsson  1990/1992, 2 läsår 
Göran Molin  1992/1994, 2 läsår 
Sven Jungerhem  1994/1998, 4 läsår 
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Amjad Hadjikhani  1998 (1 juli – 31 dec), 0.5 år 
Lars Hallén,   1999, 1 år 
Mats Karén          ” 
Cecilia Pahlberg         ” 
Göran Molin  2000/20 juni 2006, 6.5 år 
Leena Avotie  2004/30 juni 2006, 2.5 år 
Lars Frimanson 1 juli 2006/30 juni 2009, 3 läsår 
Jukka Hohenthal 1 juli 2007/ 
    
 
 
 
Personlig efterskrift 
Som jag skriver i inledningen i denna uppsats är den ett subjektivt, personligt urval av 
förhållanden, händelser och förlopp och tolkningar som jag valt att presentera. Jag har dock så 
gott det går försökt bygga på olika slag av skriftliga underlag och samtal med olika berörda 
personer.   
 
I dessa avslutanden reflektioner blir jag ännu mer subjektiv och ännu mer personlig (även om 
det finns gränser för vad jag väljer att ta upp!). Reflektionerna kan delvis ses som käpphästar, 
föreställningar som jag lag mig till med under mitt arbetsliv.  I en liten bok som jag 
medverkat i (Damberg, Margareta m.fl, 2007, Hur det blev. Nio vänner reflekterar. Sällskapet 
Vita tuppen, sid. 69-84)  berättar jag i korthet om mina studier och mitt arbetsliv och för fram 
ett antal reflektioner, käpphästar om universitet och företag.  
 
Den som läst igenom denna uppsats tycker nog att det finns inslag av egotrippande. Och det 
har nog sin riktighet. I denna efterskrift ska jag bli ännu mer fokuserad på Ingemund Hägg. 
När jag kom till Uppsala 1967 hade jag under min forskarstudietid på Handelshögskolan i 
Stockholm haft kursansvar och undervisat en hel del. Jag hade kommit över den skräck jag 
kände när jag första gången på darrande ben skulle gå genom högskolans aula för att nå fram 
till pulpeten som jag snabbt grep tag i för att kunna stå på benen under min första föreläsning. 
 
I Uppsala var jag den första studierektorn och det fanns ingen arbetsdefinition utan jag kunde 
själv bestämma vad jag skulle koncentrera mig på.  Det blev pedagogisk utveckling och 
kursutveckling. Jag tog del av den senaste högskolepedagogiska forskningen och anammade 
nog ganska okritiskt dess rekommendationer.   
 
Jag engagerades i arbetet på så kallade riksgiltiga studieplaner i företagsekonomi. Jag trodde 
fullt ut att det var viktigt att det borde vara lika vid alla lärosäten, att studenter överallt skulle 
ha likadan utbildning och att de skulle kunna byta lärosäte utan problem. Den tid var förbi när 
läraren (läs professorn) ”var” kursen. Lyckligtvis visade det sig att det fanns utrymme för 
olikhet inom ramen för de riksgiltiga studieplanerna. Jag är glad över att de inte reellt fick 
styrande effekt som jag då trodde var önskvärd.  
 
I Uppsala ledde jag utvecklingsarbete som redovisats i uppsatsen. Jag tyckte också att jag 
borde få praktisk erfarenhet av alla kurser på A- och B-nivåerna och undervisade i samtliga.. 
Jag gick också och lyssnade på nya lärare för att kunna ge dem råd och stöd. Jag har alltid läst 
skönlitteratur och några år delade jag ut läslistor till studenterna för att ge stimulans att läsa 
sådan litteratur under sommaren. Jag minns att bland böcker jag rekommenderade fanns 
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Joseph Hellers Någonting har hänt, där man lär sig mycket om människor och organisation i  
företag. 
 
Att studenterna borde få bra arbetsförhållanden när nuvarande Ekonomikum renoverades 
kraftigt var en sak som jag drev med energi när jag var ordförande i Samhällsvetenskapliga 
fakultetens ombyggnadsgrupp.  Bland prioriteringarna av lokalytor fanns ju starka krafter som 
såg andra behov som mer angelägna, exempelvis tjänsterum. Jag tycker att de stora öppna 
lokalytorna som ofta fylls av studenter som enskilt eller i grupper ägnar sig åt studier blev 
mycket bra. Att biblioteket flyttades från ett hörn i bottenplanet till en central position i huset. 
var en viktig förbättring.  
  
Jag tyckte att det fanns för lite diskussion bland företagsekonomer i landet om utbildning. Jag 
initierade därför en Utbildningsbilaga till tidskriften Ekonomen och skötte den några år. Men 
när jag lämnade den var det ingen som riktigt tog vid och den avled. Då och då har jag i 
debatten fört fram behovet av en svensk akademisk företagsekonomisk förening och alltid fått 
glada tillrop – ”bra Ingemund gör det!”  Men under de senaste åren har mitt envisa 
upprepande tydligen kommit i rätt tid, tajmingen tycks ha stämt och nu finns Föreningen 
Företagsekonomi i Sverige.  
 
Jag har alltid i både utbildning och forskning intresserat mig för utvärdering i olika 
sammanhang.  Mitt intresse att få fram information om vad studenter tycker om sin utbildning 
när de väl varit ute i arbetslivet några år har lett till flera studier. Det ledde mig också till att 
på 1990-talet ta tag i frågan om institutionen borde ha kontakt med sina alumner. Jag 
initierade institutionens alumnförening, inte för att få in pengar, men för att dels kunna fånga 
upp hur alumner ser på sin utbildning, dels kunna erbjuda vidareutbildning. Jag är ju en envis 
typ och att det i starten gick trögt med uppslutning och tillväxt hindrade mig inte att fortsätta. 
Jag är mycket glad över att kvalificerade krafter med inte minst Jaan Grünberg som 
nyckelperson kunnat ge föreningen ett stort lyft. 
 
Examensarbeten har jag sett som ”the ultimate test” på vad studenterna lärt sig. Men när jag i 
den nationella utvärdering av ämnet företagsekonomi som Högskoleverket genomförde i 
början av 2000-talet föreslog att vi skulle granska uppsatser blev det stopp. Det skulle bli 
alltför mycket arbete med sådan utvärdering. Och det är nog riktigt och skulle ha krävt större 
resurser än vad Högskoleverket var berett att satsa. Men något av det viktigaste som den nya 
svenska företagsekonomiska föreningen borde ägna sig åt är att försöka bidra till 
kvalitetshöjning av examensarbeten. Sådan skulle behövas. 
 
I retoriken ska alla lärare både undervisa och forska.  Men det är si och så med detta.  Lite 
tillspetsat kan värderingen av forskning i förhållande till undervisning uttryckas på följande 
sätt: det talas alltid om undervisningsplikt och forskningsmöjlighet – inte om undervisnings-
möjlighet och forskningsplikt. Jag tror också på att alla bör forska. Men jag tycker att 
forskning då ska tolkas brett och inte bara sådant som i gynnsamma fall kan resultera i en 
artikel i en topptidskrift utan också rotande i saker och ting i företag och på marknader som 
kan resultera i rapporter, artiklar i populärtidskrifter och i undervisningsmaterial. Alltså – 
slogan bör vara undervisningsmöjlighet och forskningsmöjlighet. Och att det viktigaste 
resultatet av institutionens verksamhet är välutbildade människor. 




