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Tre doktorander i Industriell ekonomi 

och management till BTH, Blekinge 

Tekniska Högskola 

med för närvarande placering i Karlskrona vid institutionen för industriell ekonomi. 
 
Diarienr BTH 3.1.2-0017-2017 

Diarienr BTH 3.1.2-0018-2017 

Diarienr BTH 3.1.2-0019-2017 

 

 

Arbetsbeskrivning: 
I doktorandtjänsten ingår forskarstudier och arbete i institutionens forskningsprojekt. Vidare 

ingår undervisning, utvecklingsarbete eller administration inom institutionens 

verksamhetsområde till en omfattning av högst 20 %. 

Forskningen vid Institutionen för industriell ekonomi och management: 

Forskningen i industriell ekonomi på BTH fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation 

och näringslivsdynamik. I centrum står villkor för samt konsekvenser av teknologins 

affärsmässiga förverkligande. Detta omfattar teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi 

och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande industrier och branscher. På BTH 

har forskningen två huvudsakliga inriktningar:  

Innovation, teknik och management 

Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga 

utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens, och hur de 

samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen inbegriper forskning kring 

affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens.  

Industriell dynamik och teknologisk förändring 

Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och 

företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, 

framväxt av nya industrier och branscher, diffusion av innovationer och ny teknik, samt 

omvandlingsprocesser som skär över näringslivet i tid och rum, som till exempel digitalisering. 

Bedömningsgrunder: 

Behörighet: 

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till 

forskarutbildning. 

 



 

 

Önskvärda kvalifikationer: 

Magisterexamen i Industriell ekonomi, Nationalekonomi, Företagsekonomi med inriktning 

finansiering eller ekonomistyrning, Civilingenjörsexamen eller annat som bedöms vara 

relevant för tjänsten. För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir 

antagen till forskarutbildningen i industriell ekonomi och management vid BTH. 

 

Urval bland behöriga sökande: 

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, med 

inriktning mot forskningsprofilen på institutionen för industriell ekonomi på BTH. 

Bedömningen av förmågan att genomföra utbildningen baseras i huvudsak på tidigare visad 

förmåga i studier och andra relevanta sammanhang. Särskild vikt läggs vid den sökandes 

uppsatsarbete på masters- eller magisternivå. Tidigare erfarenheter av arbete i 

forskningsprojekt, applikationer av olika empiriska metoder och förmåga att samarbeta med 

andra är meriterande. Flytande engelska i tal och skrift är ett krav.  

 

Lön: 
För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i 

takt med gjorda framsteg i utbildningen. 

 

Tjänstgöringsomfattning:     
100 % 

 

Tillträde:  

 Snarast.  

 

Varaktighet:  
Tidsbegränsad anställning. 

 

Kontaktperson:  

Prefekt Emil Numminen, tel 0455-38 56 01, eller forskningsledare professor 

Martin Andersson, tel 0455-38 56 57. Fackliga företrädare är Mikael Åsman 

(SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 54 92.  

Ansökan: 
I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan 

välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.  

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.2-0017-2017, BTH 3.1.2-

0018-2017 samt BTH 3.1.2-0019-2017 senast 15 februari 2017. Skicka ansökan till 

diarium@bth.se 

 

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola  
är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar 

tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT 

även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård 

för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: 

innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både 

näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och 

samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som 

internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH 

finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper. 

 

Välkommen med din ansökan 
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