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Universitetslektor i industriell 

ekonomi och management  

till BTH, Blekinge tekniska högskola vid institutionen 

för industriell ekonomi i Karlskrona  

Diarienr: BTH-3.1.1-0541-2018 

Arbetsbeskrivning: 

Anställningen omfattar forskning och pedagogiskt arbete inom området 

industriell ekonomi och management. Detta inkluderar egen forskning, 

handledning av doktorander, utformning och ledning av forskningsprojekt, 

medverkan i forskningsprojekt, samverkan med externa parter, sökande av 

finansiering, undervisning, program- och kursutveckling, kursansvar, 

framtagande eller bearbetning av läromedel och uppdragsutbildning. 

Proportionerna mellan de olika arbetsuppgifterna kan variera över tid. Forskning 

och undervisning är inriktat mot industriell ekonomi som 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.  

 

Behörighetskrav: 

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet 

är den som har:  

• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens 

eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till 

anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i 

anställningen,  

• visat pedagogisk skicklighet. 

 

För vidare information se ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av 

docent vid Blekinge Tekniska Högskola”. 

 

 

Meriterande kvalifikationer: 

• doktorsexamen inom industriell ekonomi, nationalekonomi eller 

företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi eller 

motsvarande. 

• aktiv forskning och dokumenterad förmåga att publicera forskning i 

välrenommerade internationella journaler och konferenser inom relevanta 

forskningsområden i industriell ekonomi. 

• dokumenterad erfarenhet och framgång av att initiera, söka och driva 

externfinansierade forskningsprojekt inom tjänstens område. 



• dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete inom tjänstens område. 

• dokumenterad erfarenhet av samverkan med näringsliv och samhälle, t.ex. 

genom projekt, populärvetenskapliga rapporter och dylikt. 

• mycket god färdighet i muntlig och skriftlig engelska samt grundläggande 

muntlig och skriftlig svenska.  

Tjänstgöringsomfattning:     

100% 

 

Tillträde:  

Enligt överenskommelse 

 

Varaktighet:  

Tillsvidare 

 

Kontaktpersoner:  

Prefekt Emil Numminen, tel. 0455-38 56 01 

Professor Martin Andersson, tel. 0455-38 56 57 

Mikael Åsman (SACO), tel. 0455- 38 57 20 

Carina Petersson (OFR), tel. 0455-38 52 08. 

 

Ansökan: 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/lediga-

tjanster eller kan fås från HR-avdelningen, tfn 0455-38 50 68.  

 

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 senast 2018-10-09. 

Skicka ansökan till: diarium@bth.se    
 

 

Institutionen för industriell ekonomi  
Institutionen för Industriell Ekonomi (TIEK) bildades den 1:a Januari 2004 och  är en 

av sju teknik institutioner vid Blekinge Tekniska Högskola. Institutionen har 21 anställda 

varav 12 är disputerade forskare och 6 är doktorander. Institutionen bedriver såväl 

campus- som distansundervisning i industriell ekonomi och management. Forskningen 

vid institutionen är inriktad på innovation, teknik och management samt industriell 

dynamik och förändring. För ytterligare information; se www.bth.se/tiek  

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola  
är en av landets tydligast profilerade högskolor, där 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. 
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