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IInnlleeddnniinngg  oocchh  öövveerrssiikktt  
 
Styrelsen för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FFS) avger härmed föreningens verksamhetsberättelse för 
2017.  
 
Föreningen Företagsekonomi i Sverige har som ändamål att bidra till utvecklingen av det företagsekonomiska 
ämnet både i forskning och utbildning. Det innebär att föreningen skall främja utbildningen på alla nivåer, främja 
en integration mellan forskning och utbildning så att ny kunskap snabbare kan förnya utbildningarna i vårt ämne 
samt främja samarbete mellan forskning, utbildning och praktiken i näringsliv och samhälle.  
 
 
 
Medlemsregister 
 
Arbetet med att utveckla medlemsregister har fortgått under året. Föreningen fortsätter att växa och har idag över 
tusen medlemmar och har fortsatt 28 medlemsinstitutioner. 
 
 
Hemsida och sociala media 
 
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under året. Vi konstaterar dock från styrelsen att vi behöver stöd för vårt 
arbete med hemsida och sociala media. Vi har därmed inlett ett samarbete med Organisation & Samhälle som 
har hittat en god lösning för detta.   
 
 
Styrelsemöten 
 
Under året genomfördes sex styrelsemöten. Hälften av mötena ägde rum vid Uppsala universitet och hälften vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Lokaliseringen har skett så att det har varit relativt enkelt för 
styrelseledamöterna att resa till och från möten på en arbetsdag. Styrelsemöten äger rum mellan 10.30-14.30 för 
att återigen säkra en god logistik. Även i år har styrelsemötena varit välbesökta, där allas ambition har varit att 
delta på plats. I tre av styrelsemötena har det även förekommit direkt interaktion med arrangörsgruppen för Fekis 
årskonferens.  
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Lars Silver, ordförande, Umeå universitet 
Monika Kurkkio, Luleå universitet 
Anna Thomasson, Lunds universitet 
Jan Lindvall, Uppsala universitet 
Fredrik Tell, Uppsala universitet 
Gun Abrahamsson, Örebro universitet 
Karin Svedberg-Helgesson, Handelshögskolan i Stockholm 
Pernilla Broberg, Kristianstads högskola (adjungerad) 
Alexander Beck, Civilekonomerna (adjungerad, endast första mötet) 
 
 
 
Alexander Beck avgick ur styrelsen under året då han har gått i pension. Alexander Beck har bidragit enormt 
under sina år i styrelsen, inte minst med sin kunskap om högskolevärlden i stort. Styrelsen konstaterade att 



Alexanders roll inte kan ersättas utifrån och tills vidare har inte hans position ersatts. Det ska noteras att 
styrelsen har rätt att när som helst adjungera personer till styrelsen under förbehållet att dessa inte har rösträtt. 
Enda kvarvarande adjungerade styrelsemedlemmen är Pernilla Broberg, som primärt är adjungerad för att 
upprätthålla en direktkontakt med Organisation & Samhälles redaktion.   
 
Även i övrigt vill ordförande passa på att tacka styrelsemedlemmar för en god aktivitet, med mycket bra 
diskussioner och goda insikter under året. 
 
 
Ämneskonferensen 
 
Årets ämneskonferens avhölls i Malmö och hade temat “Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen”. 
I styrelsen har det funnits diskussioner under flera år om lokalseringen av Fekiskonferensen. Det finns en önskan 
både om att vi behöver hålla de större lärosätena involverade, men också ge chansen till lite mindre lärosäten. 
Vad som har framkommit är en informell praxis om att variera mellan större lärosäten och mindre. Det finns 
också en önskan om att variera i vilken landsända konferensen arrangeras, där också lättheten att ta sig till 
konferensen är en faktor. Vi har haft ett antal förfrågningar, särskilt från mindre lärosäten, om att få arrangera 
konferensen. Här har vi valt att beakta den bedömda organisatoriska kapaciteten, inte minst att det finns ett lokalt 
arrangemang. Efter att Uppsala har haft sin konferens bedömde styrelsen att det var dags för ett mindre lärosäte. 
Malmö Högskola har under året omvandlats till universitet, men företagsekonomi har inte varit ett framträdande 
ämne. Detta ansågs som en extra fördel vid valet av Malmö, att vi för fram ämnet i den lokala miljön. Malmö har 
under året utfört ett gediget arbete med att leverera en konferens som var välarrangerad och välbesökt. Det kan 
noteras att det var en lägre uppslutning än i Uppsala, detta var dock något som styrelsen hade förväntat med 
tanke på lokalisering.  
 
 
Styrelsens roll vad gäller konferensen är framför allt att hjälpa arrangörerna med råd i olika frågor samt att se till 
att styrelsens grundläggande värderingar blir beaktade i planeringsarbetet. Vi konstaterar från styrelsen att 
arrangörerna i Malmö gjorde ett starkt arbete, särskilt styrgruppen ledda av Jean- Charles Languilaire och Maria 
Svéner. Styrelsen fick god feedback från arrangörerna i Malmö vilken vidarebefordrats till nästa arrangör. En 
styrka för Fekis styrelse har varit att vi under de senaste åren har haft ett flertal arrangörer i eller nära styrelsen, 
då både Gun Abrahamsson vid Örebro universitet (i styrelsen till 2017) och Fredrik Tell vid Uppsala universitet 
(nu ordförande) har varit med och arrangerat konferensen vid tidigare tillfällen.  Detta gör det enklare att ge ett 
bra stöd till arrangörerna. 
 
 
I anslutning till ämneskonferensen presenterades Stockholms universitet som nästa arrangör av årskonferensen. 
Detta är i enlighet med våra kriterier avseende större och mindre lärosäten samt variation i lokalisering. Vi 
konstaterade att Stockholms universitet var ett av få större lärosäten som inte har varit värdar för konferensen. 
 
 
Föreningsråd 
 
I anslutning till konferensen avhölls även ett föreningsråd bestående av prefekter och andra ledande 
institutionsföreträdare som kan anses utgöra medlemsinstitutionerna. I likhet med tidigare föreningsråd 
diskuteras ett antal områden. En utkomst av årets föreningsrådsmöte är att diskutera innehåll i årskonferensen för 
kommande år samt Organisation & Samhälle. Det kan noteras att flera prefekter har konstaterat att antalet 
utmaningar för företagsekonomi som ämne har ökat. Detta inkluderar nya rekommendationer för 
redovisningsområdet, men också det faktum att antalet doktorander minskar och andelen svenskspråkiga 
nydisputerade också minskar, vilket försvårar fakultetsförsörjningen. Det finns även en stor rörlighet avseende 
grundutbildning, där inte minst avancerad nivå är en utmaning. Föreningsrådet konstaterade att det finns all 
anledning att ha bra information om utvecklingen för vårt ämne på universitet och högskolor. 
 
 
Tidskriften Organisation & Samhälle 
 
Fekis styrelse hade under året ett separate möte med Organisation & Samhälle i samband med styrelsemötet i 
mars. Detta var viktigt för att ytterligare stärka kontakten mellan styrelse och redaktion. Vi kommer utifrån detta 
att samverka mer avseende bland annat hemsida. Vi konstaterar att O & S under året har mötts av ett ökande 



intresse från medlemmarna I att bidra med uppslag till tidsskriften. Dessutom kan det konstateras att 
sannolikheten för att tidskriften ekonomiskt ska hitta finansiering är god. Pernilla Broberg är adjungerad till 
Fekis styrelse från Organisation & Samhälle och kan därmed bidra med information. Styrelsen ser 
utomordentligt positivt på tidskriftens bidrag till företagsekonomi som ämne. Vi konstaterar att tidskriften har 
nått en mognadsgrad som tyder på att givet sin goda förvaltning kommer tidskriften att ha en långsiktigt mycket 
god framtid.  
 
 
Ekonomi 
 
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. I de större utgifterna ingår bidrag för arrangemang av årskonferensen och 
stöd till tidskriften Organisation & Samhälle. Det har förekommit diskussioner om att förändra 
medlemsinstitutionernas medlemsavgift, men då det inte föreligger något omedelbart behov av att stärka 
föreningens ekonomi har styrelsen valt att kvarstå vid existerande avgift. En diskussion som har förts är 
möjligheten att aktivera medel från Handelsbankens forskningsstiftelse. Vi vill dock kunna försäkra 
Handelsbanken om att vi verkligen kommer att använda dessa medel och inte bara använda dessa till att 
förstärka en redan god ekonomi I föreningen. Denna diskussion fortsätter in i 2018.  
 
 
Föreningens huvuduppgifter 
 
Vi har tidigare konstaterat att föreningens uppgift är att bidra till det företagsekonomiska ämnets framtid vid 
svenska universitet och högskolor. Detta gör vi idag primärt via årskonferensen och tidskriften Organisation & 
Samhälle. Via våra föreningsråd skapas också kontakter och kunskaper mellan lärosäten. Detta är väsentligt för 
att exempelvis prefekter ska förstå vad som är unikt i deras verksamhet och vad som är generellt mellan 
lärosäten. Vi konstaterar från styrelsen att vi idag har en god förvaltning av dessa tre operative områden 
(föreningsråd, årskonferens och tidsskrift). Även styrelsearbetet har fungerat väl enligt vår bedömning. Vi har 
från styrelsen gjort bedömningen att vi fullgör dessa primära uppgifter. Det finns funderingar kring andra 
projekt, men detta beror delvis på hur lätt det går att hitta intresserade Fekismedlemmar som vill driva dessa 
projekt. 
 
 
Ordförande Lars Silver 
Umeå 2018-07-02 
 
 


