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Inledning och översikt 
Styrelsen för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) avger härmed föreningens 
verksamhetsberättelse för 2020.  
 
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.  
 
 
Styrelsens arbete 
Ordföranden vill tacka styrelseledamöterna för en god aktivitet, med genomgående mycket 
bra diskussioner och goda insikter under året. 
 
Under året genomfördes sex styrelsemöten. Ett möte avhölls på SCORE, Stockholms 
universitet i januari medan COVID19-pandemin medförde att resterande möten genomfördes 
via zoom. Det fysiska mötet ägde rum mellan 10.30-14.30, medan övriga möten hölls något 
kortare (tre timmar förmiddag eller eftermiddag) för att effektivisera skärmtid. Även i år har 
styrelsemötena varit välbesökta, där allas ambition har varit att delta. På fyra av 
styrelsemötena har det även förekommit direkt interaktion med arrangörsgruppen för den 
årliga ämneskonferensen där Handelshögskolan vid Göteborgs universitet var planerad att 
fungera som värd. Tyvärr innebar de restriktioner som infördes i samband med COVID19- 
pandemin att en fysisk konferens inte kunde genomföras 2020. Konferensen flyttades därför 
fram med ambitionen att genomföras i Göteborg 2021 i stället. När den fysiska konferensen 
flyttades fram arrangerades ett digitalt event den 14 oktober för FEKIS medlemmar för att 
möjliggöra interaktion mellan medlemmarna i föreningen. Eventet inleddes med ett 
webinarium där utredningen av första året på landets ekonomutbildningar presenterades och 
den andra aktiviteten var föreningsstämman med val av föreningens funktionärer. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Johan Alvehus, Lunds universitet (adjungerad) 
Peter Dobers, Södertörns högskola 
Staffan Furusten, Stockholms universitet/SCORE 
Anette Hallin, Mälardalens högskola/Åbo Akademi 
Emma Ek Österberg, Göteborgs universitet 
Monika Kurkkio, Luleå tekniska universitet 
Fredrik Tell, ordförande, Uppsala universitet 
Malin Tillmar, Linnéuniversitetet 



 
Johan Alvehus är primärt adjungerad i egenskap av chefredaktör för föreningens tidskrift 
Organisation & Samhälle.   
 
Under året har styrelsen diskuterat och beslutat om bl a följande: 
 
COVID-pandemin 
Coronaviruset och verksamheter vid de företagsekonomiska institutionerna har dominerat 
diskussionerna under årets styrelsemöten, inte minst med tanke på konsekvenser för 
föreningens medlemmar och medlemsinstitutioner i stort men också hur det påverkar 
föreningen att arrangera fysiska gemensamma aktiviteter såsom den årliga konferensen.  
Vid varje styrelsemöte stämde vi av hur läget på våra lärosäten är med tanke på hur lärosätena 
och institutioner agerat. 
 
Medlemsregister och rekrytering 
Medlemsregistret har uppdaterats i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning och ett 
fungerande system för utskick finns. Projektet kan därmed anses vara avslutat och i stället har 
styrelsen under året diskuterat medlemsregistervård och medlemsrekrytering. 

Doktorandkurs  
Styrelsen har under året diskuterat former för, och finansiering av, en doktorandkurs i 
företagsekonomi. Styrelsen har också sett mycket positivt på den utveckling som skett inom 
nätverket SNABS (Swedish Network for Advanced Business Studies) som sammanställer och 
anordnar forskarutbildningskurser i företagsekonomi. Företrädare för SNABS och styrelsen 
har haft givande kontakter under året. 

Utredning om grundutbildningens innehåll  
Styrelsen uppdrog i slutet av 2019 åt Signe Jernberg, Högskolan i Gävle och Ewa Sarlöv, 
Malmö universitet, uppdraget att genomföra utredningen för att avrapporteras vid 
ämneskonferensen 2020. Under styrelsemötena våren 2020 medverkade avrapporterade 
utredarna eller kontaktpersonerna i styrelsen Anette Hallin och Peter Dobers status och 
progress. Utredningens resultat kunde presenteras vid ett webinarium den 14 oktober 2020 
och finns tillgänglig på föreningens hemsida.  
 
Föreningens juridiska status 
Föreningen är sedan verksamhetsåret 2019 registrerad hos Skatteverket. Under året har 
ordföranden samt kassör Monika Kurkkio fungerat som firmatecknare för föreningen och 
inlämning av kontrolluppgifter till Skatteverket för verksamhetsåret 2019 har skett. Under året 
har också eventuella konsekvenser i termer av revidering av föreningens stadgar (t ex med 
avseende på firmatecknare) diskuterats och styrelsen beslutade att flytta fram projektet till 
2021. 
 
Bokföring 
I samband med utredningen om föreningens juridiska status blev det naturligt för styrelsen att 
knyta samarbetet närmare med Myrins bokföringsbyrå och dess rutiner. Därav gjorde 
styrelsen bedömningen att ett online-system för bokföring inte är akut förestående men att 
frågan bevakas inför framtiden. 
 
FEKIS kommunikationskanaler 
Frågan om vilka kommunikationskanaler FEKIS använder sig av har också diskuterats, och 
Lotta Schwarz som ansvarar för webadministrationen bjöds in specifikt till styrelsemötet i maj 



för att diskutera frågan. Inget specifikt beslut fattades dock i ärendet men styrelsen fortsätter 
att arbeta aktivt med frågan med hur vi mest effektivt informerar och kommunicerar med våra 
medlemmar. 
 
Best practice för konferensarrangörer 
För att underlätta beslut om konferensarrangör och själva genomförandet av konferensen har 
dokumentation av erfarenheter från tidigare konferenser diskuterats i styrelsen. En enklare 
lathund med anvisningar och råd för potentiella och tillträdande konferensarrangörer har 
tagits fram. Styrelsen ser att denna kan utvecklas ytterligare i samband med genomförandet av 
framtida konferenser, dels med avseende på förväntningar och åtaganden hos föreningen 
respektive arrangör dels med avseende på erfarenhetslagring från tidigare konferenser. 
 
 
Ämneskonferensen 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet var inplanerad som arrangör för 2020 års 
konferens. Arrangörerna i Göteborg inkom med ett generiskt och viktigt 
konferenstema: ”Företagsekonomiska metoder – Metoder i Företagsekonomi”. Under de 
rådande pandemiomständigheterna under våren 2020 förde ordföranden och 
styrelseledamoten Emma Ek Österberg löpande diskussioner med arrangörerna i Göteborg. 
Tidigt i maj 2020 fattades ett inriktningsbeslut vid Göteborgs universitet om fortsatt 
distansundervisning och distansarbete till och med 31 oktober, vilket i princip omöjliggjorde 
genomförande av konferensen i Göteborg under de planerade datumen 14-15oktober. 
Arrangörerna i Göteborg förklarade sig dock beredda att skjuta fram sitt 
konferensarrangemang och istället stå som värd 2021. Styrelsen beslutade därför vid 
styrelsemötet den 13 maj 2020 att ställa in konferensen 2020 och be arrangörerna vid 
Handelshögskolan i Göteborg att förbereda för genomförande av konferensen hösten 2021. 
För att genomföra föreningsråd och föreningsstämma beslutade styrelsen att genomföra dessa 
digitalt i samband med webinariet där resultatet från utredningen om introduktionsåret till 
grundutbildningen presenterades den 14 oktober. 
 
Föreningsstämma 
Föreningens årliga stämma genomfördes således i digital form (via zoom) den 14 oktober. 58 
medlemmar närvarade vid stämman, vilket är jämförbart med de senaste årens stämmor. 
Under ledning av stämmans ordförande Katarina Zambrell, Linnéuniversitetet, kunde 
stämman genomföras på ett effektivt sätt och erforderliga funktionärer för verksamhetsåret 
2021 väljas. Stämmoprotokoll finns anslaget på föreningens hemsida. 
 
Föreningsråd 
I anslutning till föreningstämman och webinariet 2020 avhölls även ett föreningsråd 
bestående av prefekter och andra ledande institutionsföreträdare som kan anses utgöra 
medlemsinstitutionerna. Ett femtontal institutionsrepresentanter samt fem styrelseledamöter 
deltog vid föreningsrådet. Rådets diskussioner fokuserad COVID19-pandemins konsekvenser 
för verksamheterna vid de olika lärosätena. Diskussioner fördes såväl i mindre grupper som i 
plenum. Då föregående års valberedning ställde upp för omval kunde denna punkt behandlas 
omgående och föreningsrådet föreslog föreningsstämman omval av valberedningen. 
 
FEKIS-webinarium 2020 
Föreningens styrelse beslutade i slutet av 2019 att ge Signe Jernberg, Högskolan i Gävle och 
Ewa Sarlöv, Malmö universitet, uppdraget att genomföra en utredning om grundutbildningens 
innehåll att avrapporteras vid ämneskonferensen 2020. Denna avrapportering gjordes vid ett 



webinarium den 14 oktober där de övergripande resultaten från genomgången av 
grundutbildningsprogram med huvudsakliga innehåll av företagsekonomi presenterades. Den 
digra rapporten finns också att laddas ned på föreningens hemsida. 
 
Tidskriften Organisation & Samhälle 
Liksom föregående år hade föreningens styrelse löpande interaktion med redaktören för 
Organisation & Samhälle, då denne (Johan Alvehus) är adjungerad vid styrelsemöten. Under 
samtliga styrelsemöten under året informerades styrelsen om tidskriftens verksamhet och 
utgivning. 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. Styrelsen rekvirerade 66 750 kr från Jan Wallanders 
och Tom Hedelius stiftelse. Medlemsavgiften har bibehållits vid 10 000 
kr/medlemsinstitution. Kostnaderna för 2020 är mindre än vanligt främst pga den uteblivna 
fysiska ämneskonferensen och att de flesta styrelsemöten har genomförts via zoom. Årets 
resultat uppgår till 238 448 kr och föreningen har en stark kassa på över 1 091 830 kr vid årets 
slut.  
 
 
Föreningens huvuduppgifter 
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 vårt 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 operativa områden (föreningsråd, årlig ämneskonferens 
och tidskrift). Även om den digitala formen inte kan ersätta de fysiska och intellektuella 
möten som uppstår vid en fysisk konferens så är föreningens styrelse tacksam över att såväl 
föreningsstämma som föreningsråd gick att genomföra i enlighet med föreningens stadgar. De 
diskussioner som dessutom framkom i samband med presentationen av utredningen gav också 
mersmak och stimulerade styrelsen till diskussioner om framtida utredningsuppdrag att 
presentera och diskutera vid framtida konferenser. Genom kallelse och deltagande till det 
virtuella arrangemanget den 14 oktober kunde också föreningen förstärka och utveckla sina 
kontakter med medlemmarna trots de restriktioner som pandemin innebar för verksamhetsåret 
2020. Styrelsearbetet har fungerat väl enligt vår bedömning och vi har under året fullgjort de 
primära uppgifter som åligger styrelsen. 
 
 
 
 
 
Fredrik Tell 
Ordförande Föreningen Företagsekonomi i Sverige, verksamhetsåret 2020  
Uppsala 2021-08-12 
 
 


