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Programmets namn på svenska och med översättning till engelska 
Ange även om programmet har inriktningar. 

Industriell ekonomi och organisation (eng. Industrial Economics and Management) 

Kort beskrivning av ämnesområde och innehåll 
Ange vilka ämnen på forskarnivå som ingår i programmet. Allmänna studieplaner för ingående ämnen bifogas 
till programbeskrivningen. 

Doktorsprogrammet i Industriell ekonomi och organisation fokuserar frågor kring 
utveckling och organisering av effektiv industriell verksamhet, teknikbaserade affärer 
samt hur man skapar förutsättningar för innovation, utveckling och hållbar tillväxt i 
industriell tillämpning Programmet är mångdisciplinärt och karaktäriseras av en 
mångfald av ansatser, perspektiv och analysnivåer.  

I programmet ingår två forskarutbildningsämnen:  

1. Industriell ekonomi och organisation (eng. Industrial Engineering and 
Management) 

2. Nationalekonomi (eng. Economics). 
 

Forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi och organisation omfattar teoretisk och 
praktisk kunskapsbildning central för ledning av innovation, produktion och 
marknadsföring i etablerade och framväxande industrier. I centrum står utveckling av 
effektiva industriella verksamheter, teknikbaserade affärer samt hur man skapar 
förutsättningar för innovation, utveckling och tillväxt. Ämnet karaktäriseras av en 
mångfald av ansatser på olika analysnivåer. Den naturliga utgångspunkten är 
organisationen (företaget/avdelningen/projektet) och dess verksamhet, men ämnet 
inkluderar också studier av t ex branschstrukturer och omvandlingsprocesser som skär 
över flera organisationer i tid och rum, samt studier av arbetsprocesser och 
arbetsvillkor ur ett medarbetarperspektiv.  

Forskarutbildningsämnet Nationalekonomi är ett globalt sett väldefinierat 
samhällsvetenskapligt ämne men med starka kopplingar till både ingenjörsvetenskap, 
matematik samt industriell ekonomi och organisation. Så har t.ex. historiskt den 
ekonomiska produktionsteorin utvecklats och hämtat näring från ingenjörsvetenskapen 
och den finansiella matematiken spelar för närvarande en avgörande roll inom den 
snabbt växande del av nationalekonomi som brukar kallas finansiell ekonomi. Det 
finns också betydande gränsytor mellan optimeringslära och nationalekonomins 
analyser av jämviktsförhållanden på olika marknader samt t ex mellan 
teknikutveckling och möjligheter att etablera nya marknader. Pågående globalisering 
av olika marknader förutsätter, liksom många moderna pris- och avgiftssystem, 
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modern informations- och kommunikationsteknik. 

 

Programmets organisation 
Programråd (ange vilka funktioner som ingår, inte personer), programansvarig, studentrepresentation etc.  

Programmet leds av en programansvarig studierektor (DA). DA skall uppfylla KTHs 
krav för att kunna fungera som huvudhandledare och bör själv vara aktiv som forskare 
och huvudhandledare.  

Programmet är formellt sett underställt ITM:s skolchef och forskarutbildningsansvarig 
(FA) och delar i stor utsträckning administrativa processer med övriga doktorsprogram 
vid ITM-skolan. DA är därför ledamot av ITM-skolans Forskarutbildningsutskott. 

Samtliga huvudhandledare och bihandledare kopplade till programmet ingår i 
programmets handledarkollegium, som även utgör programmets programråd. 
Handledarkollegiet utgör den akademiska arenan för kollegiala diskussioner kring 
handledningsfrågor, forskningskvalitet, slutseminarier, doktoranders progress, 
uppföljning av studieplaner, doktorandkurser, etc. Handledarkollegiet sammanträder 2 
ggr/termin och kan sammankallas även däremellan vid behov. Till kollegiet kallas 
även av doktoranderna valda representanter – Programansvariga doktorander (PAD) -  
från de ingående forskarutbildningsämnena. 

Kurser 

Kursutbud 
Beskriv programmets kursutbud, vilka ämnesområden som ska täckas in och hur ett relevant kursutbud 
säkerställs. 

Programmet har inget gemensamt kursutbud. Uppsättningen obligatoriska kurser skiljer sig åt mellan 
de två olika forskarutbildningsämnena och regleras därmed i de två allmänna studieplanerna. 

Kvalitetssäkring och uppföljning av programmets kurser 
Ange hur programmets kurser följs upp och hur kvalitetssäkring av kurserna sker. 

Efter varje doktorandkurs genomförs en kursutvärdering, kursansvarig lärare ansvarar 
för att så sker.  

Stöd för ingående ämnens måluppfyllelse förutom kurser 
Organiserade aktiviteter förutom kurser, t.ex. seminarieserier och workshops. 

De administrativa processerna på programnivå utvärderas en gång per år genom 
programansvarig studierektors (DA) försorg. De administrativa processer i 
programmet som är gemensamma med övriga forskarutbildningsprogram inom ITM-
skolan utvärderas en gång per år i ITM:s Forskarutbildningsutskott. Utskottet kan även 
initiera mer genomgripande översyner av programinnehåll och programstruktur vid 
behov. 

Varje doktorand skall, förutom vid interna arbetsseminarier i avdelningen och/eller 
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forskargruppen, presentera sin forskning vid minst tre officiella programseminarier 
under sin doktorandtid:  

1. Avhandlingsplan (efter ca 1 års studier) 
2. Mellanlägg/licentiatseminarium (ca halvvägs) 
3. Slutseminarium (när det bedöms vara 6-12 månader kvar till disputation).  

Vid dessa seminarer inbjuds samtliga doktorander och forskare kopplade till 
programmet att medverka, vilket sker genom annonsering till samtliga medarbetare vid 
institutionen. Vid seminariet granskas manuset av en sakkunnig opponent/diskutant 
som inte är engagerad i doktorandens arbete. Vid seminariet är någon inom 
programmets handledarkollegium ordförande, dock ej doktorandens huvudhandledare 
eller biträdande handledare. Skriftligt underlag skall vara de inbjudna tillhanda senast 
en vecka före seminariet. Vid mellanlägg /licentiatseminariet bör 
opponenten/diskutanten helst vara docentkompetent.  

Resultat från dessa seminarier kan användas som underlag för diskussion i 
handledarkollegiet relaterad till kvalitetssäkring av forskning. 

Slutseminarium  

Inför färdigställandet av doktorsavhandlingen skall doktoranden presentera sitt manus 
på ett slutseminarium. Slutseminariet är en del av kvalitetsgranskningen inom doktors-
programmet och syftar till att säkerställa doktorsavhandlingen håller hög vetenskaplig 
kvalitet.  

Slutseminariet behandlar, vad som bedöms vara, näst sista version av 
avhandlingsmanuset, vilket innebär att avhandlingen föreligger i sin helhet. Seminariet 
genomförs när det enligt huvudhandledaren bedöms vara 6-12 månaders arbete kvar 
till disputation. Till seminariet inbjuds en extern, oberoende opponent som tidigare 
inte varit engagerade i doktorandens avhandlingsarbete. Opponenten bör helst vara 
docentkompetent.  

Slutseminariet skall annonseras genom utskick till samtliga handledare och 
doktorander vid programmet.  

Vid seminariet är någon inom programmets handledarkollegium ordförande, dock ej 
doktorandens huvudhandledare eller biträdande handledare  

Därutöver gäller KTHs och ITM-skolans kvalitetssäkringsrutiner för disputation.  

 

Beskrivning av det kontinuerliga, systematiska kvalitetsarbetet 
Beskriv de regelbundna utvärderings- och utvecklingsaktiviteterna. 

De administrativa processerna på programnivå utvärderas en gång per år genom 
programansvarig studierektors (DA) försorg. De administrativa processer i 
programmet som är gemensamma med övriga forskarutbildningsprogram inom ITM-
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skolan utvärderas en gång per år i ITM:s Forskarutbildningsutskott. Utskottet kan även 
initiera mer genomgripande översyner av programinnehåll och programstruktur vid 
behov. 
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