Also sprach Collin
Vad gemensamt har Zarathustra, mina doktorander, svenskt näringsliv och dagens akademiska
utbildning i företagsekonomi? Jo, ordspråket: Det som inte dödar, härdar. Medan Nietzsche i
Zarathustras ord såg övermänniskan, ser jag att människan och institutioner utvecklas till styrka, inte
genom att gullas och tyckas synd om, utan genom att med en varm hands omtanke sättas på heta
platser, där konkurrens och hårda vindar ger styrka.
Idag beklagar sig en nestor i svenskt näringsliv, Sverker Martin-Löf, över den höga
kronkursen, som gör svensk industri konkurrenssvag på de internationella marknaderna. Detta hotar
Sverige i grunden med tanke på att ca 70% av den svenska tillverkningsindustrins produkter går på
export. Förvisso är det inte lätt att se vilken kronkurs som är den optimala, men ju lägre kurs, ju bättre
och behagligare är det för lättjans producenter att konkurrera med pris, och inte med kvalitet. Lyss till
Zarathustras argument, att konkurrenskraft vinns i den hårda kampen, inte i den varma låga
kronkursen.
Jag låter mina doktorander utsättas för hårda prövningar. Min tro är Zarathustras, att genom att
möta hårda och stränga krav, utvecklas de, får den individuella glädjen av att vara duktiga i sitt skrå,
och förhoppningsvis, bli så duktiga att de kan få välja de möjligheter i framtiden som de önskar.
Den svenska akademiska utbildningen i företagsekonomi är däremot långt från Martin-Löfs
hårda värld. Där kan allsköns produktion ske, med statens finansiering, utan konkurrens.. Där finns
förvisso skolors rykte, men som avslöjades vid statens utvärdering, de skolor med mest förnämst
rykte, som t ex Lunds universitet, fick två utbildningar i företagsekonomi utdömda som ickeakademiska, medan Högskolan i Kristianstad, med det lägsta rykte i landet, inte fick någon underkänd
utbildning, däremot gavs en utbildning omdömet högsta klass tillsammans med handelshögskolorna i
Jönköping och Stockholm. Ryktet härdar inte!
Vi saknar urval av goda utbildningar i företagsekonomi i Sverige då duglig konkurrens saknas.
Principen, att det som inte dödar, härdar, som svensk näringsliv och mina doktorander till viss del
lever under, gäller inte den akademiska utbildningen. Den svenska akademiska utbildningen i
företagsekonomi lever i en varm skattefinansierad kravlös tillvaro, med resultat att allsköns bråte och
flum förkunnas under sken av akademisk kunskap, studenter ges akademiska godkända poäng på
insatser som motsvarar en studieobegåvads medelmåttiga insats, samtidigt som den svenska
ungdomens livs investering förslösas.
Det finns inte någon vilja att etablera en härdande kravtillvaro. Idag dominerar
organisationsegoismen. Det är universitetens och högskolornas existens och lärarnas lönekuvert som
idag styr svenska akademisk utbildning i företagsekonomi. Inte att ge en god akademisk utbildning till
de unga studenterna.
Jag ställer mig till förfogande med min kniv. Jag åtar mig att åka runt på högskolor och
universitet. För att hylla och för att lägga ner. Med omedelbar verkan. Inför det hotet, härdas skolor.
Då får vi en utbildning som studenterna får arbeta med. Som ger dem kompetens. Och stolthet.
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