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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Föreningen Företagsekonomi i Sverige 
 
 

 
Inledning och översikt 
Styrelsen för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) avger härmed föreningens 
verksamhetsberättelse för 2021.  

FEKIS har som ändamål att bidra till utvecklingen av det företagsekonomiska ämnet i såväl utbildning 
som forskning. Det innebär bland annat att föreningen skall främja företagsekonomisk utbildning, 
integrationen mellan forskning och utbildning så att ny kunskap snabbare kan förnya utbildningarna i 
vårt ämne, samt samarbete mellan forskning, utbildning och praktiker i näringsliv och samhälle.  

 

Styrelsens arbete 

Föreningens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna vid en årsstämma i enlighet med 
föreningens stadgar. 

Styrelsens sammansättning, ansvarsområden och möten 

Styrelsen har under året bestått av: 

• Johan Alvehus, Lunds universitet (adjungerad i egenskap av chefredaktör för föreningens 
tidskrift Organisation & Samhälle) 

• Nils Brunsson, Uppsala universitet 
• Peter Dobers, Södertörns högskola 
• Emma Ek Österberg, Göteborgs universitet 
• Christian Fuentes, Högskolan i Borås 
• Staffan Furusten, Stockholms universitet/SCORE 
• Anette Hallin, Mälardalens högskola/Åbo Akademi 
• Monika Kurkkio, Luleå tekniska universitet 

 

Anette Hallin har under året fungerat som ordförande, Peter Dobers som vice ordförande och Monika 
Kurkkio som kassör. Styrelsens övriga medlemmar har ansvarat för olika projekt. Styrelsens 
medlemmar har även turats om att agera sekreterare och justera protokollen. Styrelsen har dessutom 
haft god hjälp av Lotta Schwarz, extern konsult, vad gäller medlemsregister och 
kommunikationsfrågor.  

Under året har sex protokollförda styrelsemöten genomförts; fem virtuella möten (zoom) och ett möte 
IRL, i samband med ett styrelseinternat som varade två dagar, lunch-lunch. Varje möte har varit tre 
timmar långt, inklusive paus, och styrelsens medlemmar har deltagit vid alla möten med några få 
undantag. Vid olika tillfällen har styrelsen bjudit in gäster, exempelvis för att diskutera de 
utredningsuppdrag som styrelsen har formulerat och sådant som rört FEKIS hemsida, 
medlemskontakt etc. 
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Under året har styrelsen bland annat diskuterat och beslutat följande: 

Vision för styrelsens arbete 

På ordförandes initiativ initierades i början av året en diskussion kring hur arbetet i styrelsen ska gå 
till. En diskussion fördes vid ett par möten, där bland annat utmaningarna med att arbeta ideellt togs 
upp. Samtalen utmynnade i ett beslut om följande vision för det gemensamma styrelsearbetet: 

• Att styrelsens ledamöter får möjlighet att engagera sig i sådant som ligger i FEKIS intresse 
och som är utvecklande för dem.  

• Att styrelsens arbete fördelas jämnt mellan styrelsens ledamöter och att arbetet präglas av 
effektivitet, god kommunikation och en trevlig arbetsmiljö̈.  

Denna vision har präglat arbetet när arbetsuppgifter fördelats och genomförts mellan styrelsens 
ledamöter.  

Arkiv för styrelsematerial 

Ordförande och vice ordförande har under året ägnat tid åt att hitta en lämplig plattform för ett digitalt 
arkiv för styrelsematerial (exempelvis protokoll, medlemskommunikation, föreningsrådsmaterial, 
rapporter, ekonomisk information, material beträffande konferenser, osv). Efter noggranna 
överväganden valdes Dropbox, där avtal tecknades och ett arkiv skapades. Här har sedemera allt 
material som styrelsen fått tillgång till (från 2018 och framåt) lagts. Arkivet är och kommer att göras 
tillgängligt för styrelsemedlemmar. 

Kommande konferenser: framtida arrangörer och anvisningar till dessa 

Styrelsen har, utifrån en ny målsättning att det ska vara fastslaget 3 år i förväg vilket lärosäte som 
arrangerar ämneskonferenserna, fört diskussioner med olika lärosäten. Detta har under året resulterat 
i att arrangörer beslutats inte bara för konferensen 2021 (Göteborgs universitet), utanför 2022 
(Mälardalens universitet), och för 2023 (Handelshögskolan Stockholm).  

Styrelsen har även under året vidareutvecklat, färdigställt och fastslagit ett tidigare påbörjat dokument 
med anvisningar som beskriver vad det lärosäte som arrangerar ämneskonferensen bör tänka på.  

Doktorandkurs  
Styrelsen har under året arbetat vidare med att ta fram en doktorandkurs i företagsekonomi. 
Diskussioner fördes med nätverket SNABS (Swedish Network for Advanced Business Studies) som 
sammanställer, anordnar och marknadsför forskarutbildningskurser i företagsekonomi. Kursplanerna 
konkretiserades under hösten, då Maria Grafström (SCORE) tackade ja till att vara kursansvarig. 
Kursen planerades till våren 2022. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Styrelsen rekvirerade 342 106 kr från Jan Wallanders och Tom 
Hedelius stiftelse. Medlemsavgiften har bibehållits vid 10 000 kr/medlemsinstitution. Kostnaderna för 
2021 är mindre än vanligt främst pga den uteblivna fysiska ämneskonferensen och att de flesta 
styrelsemöten har genomförts via zoom. Årets resultat uppgår till 298 698 kr och föreningen har en 
stark kassa på 1 303 866 kr vid årets slut.  
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Medlemskommunikation och rekrytering av nya medlemmar 
 

Under året har styrelsen löpande informerat medlemmarna om föreningens aktiviteter via epost, 
föreningens hemsida och via föreningens Facebooksida. En uppfräschning av FEKIS hemsida 
gjordes under året.  

I syfte att rekrytera nya medlemmar distribuerades ett brev med Organisation & Samhälle i december. 
Styrelsen har emellertid uppfattat att den bästa strategin för medlemsrekrytering är arrangerandet av 
olika aktiviteter, vilket inspirerade oss att arrangera ett webbinarium för nydisputerade forskare (se 
nedan). 

Stadgerevidering  
Den 1 januari 2021 blev FEKIS en registrerad förening hos Skatteverket. Detta, tillsammans med 
konstaterandet att föreningens stadgar inte följer praxis; att de innehöll oklarheter vad gäller 
ansvarsfrågor gällande valberedningen, samt opraktiska skrivningar kring årsstämman ledde till att 
styrelsen under året initierade en genomgång av föreningens stadgar. Efter intagandet av flera 
offerter gavs advokatfirman Advantage uppdraget. Arbetet resulterade i ett reviderat stadgeförslag 
som antogs vid årsstämman i oktober.  

Revideringen innehöll revideringar, alla i enlighet med juridisk praxis som var kosmetiska (t ex 
stadgarnas disposition), tillägg (t ex förtydligande av vem som utgör föreningens beslutande organ, 
hur firmatecknare utses, vad som utgör verksamhets- och räkenskapsår; förtydliganden beträffande 
begreppet ’medlem’ och dennes ansvar, skyldigheter), samt justeringar (förtydligandet av arbetet inför 
årsstämma). Stadgeförslaget antogs vid föreningsstämman den 13 oktober och återfinns numera på 
FEKIS hemsida. 

Tidskriften Organisation & Samhälle 

Liksom tidigare år har redaktören för Organisation & Samhälle, Johan Alvehus, deltagit i styrelsens 
möten. Även om tidskriften nu står stadigt på egna ben är FEKIS styrelse och tidskriftens redaktion 
överens om betydelsen av ett nära samarbete, varför Alvehus löpande har informerat styrelsen om 
tidskriftens verksamhet och utgivning och tagit upp tidskriftsrelaterade frågor till diskussion. Vi har 
även diskuterat möjliga samarbeten. 

Utredning om forskningsfinansiering inom FEK  
Styrelsen initierade under året en diskussion kring hur forskningsfinansieringen inom FEK ser ut. 
Samtal fördes med flera forskningsfinansiärer, bland annat med VR. Utifrån denna diskussion 
initierades en utredning. Sara Öhlin (Stockholms universitet) anlitades för uppdraget som inleddes 
under hösten 2021. 

Utredning II om utbildning inom FEK 
Utifrån den första utredning om utbildningen inom FEK i Sverige som styrelsen lät genomföra under 
2020 och som diskuterades vid två webbinarier i mars (se nedan), formulerade styrelsen ytterligare 
ett utredningsuppdrag. Uppdraget, som handlade om att genomföra fallstudier i syfte att inspirera dem 
engagerade i företagsekonomisk utbildning i Sverige, gick till Signe Jernberg, en av författarna till den 
ursprungliga utredningsrapporten. Jernberg inledde sitt arbete under hösten 2021. 
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Föreningsaktiviteter 

Under året har följande aktiviteter ägt rum i föreningens regi: 

4 mars och 9 mars: Webbinarier på temat ”Ämnet företagsekonomi vid svenska lärosäten” 

Under våren arrangerades två webbinarier där Signe Jernberg (Högskolan i Gävle) och Ewa Sarlöv 
(Malmö universitet) ledde diskussioner om den rapport de skrivit utifrån sin utredning om hur det 
företagsekonomiska ämnet undervisas vid svenska lärosäten. Ett 30-tal deltagare anslöt till det första 
webbinariet och 18 personer deltog vid det andra webbinariet. Eva och Signe sammanställde 
diskussionerna som fördes och mailade sedemera ut detta till deltagarna. Sammanställningen lades 
även ut på FEKIS hemsida.  

13-14 oktober: FEKIS ämneskonferens 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet stod värd för årets ämneskonferens, som på grund av 
pandemiläget även i år fick ställas om från IRL till virtuellt. Denna omställning krävde extra personella 
resurser hos arrangören, men konferensen blev mycket lyckad och uppskattades stort av de som 
deltog. 

13 oktober: Föreningsråd 

I anslutning till årsstämman 2021 bjöd styrelsen in föreningsrådets medlemmar till ett 
föreningsrådsmöte via zoom. Efter en inledning av föreningens ordförande diskuterades flera frågor; 
lämplig storlek på avgiften till ämneskonferensen; erfarenheter från ”Coronaåren” med avseende på 
utbildning; vem på FEK-institutioner Sverige över som är medlem i FEKIS – och inte. Dessutom gav 
redaktören för Organisation och Samhälle en uppdatering om läget för tidskriften. 19 lärosäten var 
representerade. 

14 oktober: Årsstämma 

Även föreningens årsstämma genomfördes i digital form (via zoom) i samband med 
ämneskonferensen. 34 medlemmar närvarande, vilket är färre än antalet deltagare som stämman 
brukar ha. Som ordförande fungerade Katarina Zambrell (Linnéuniversitetet), som ledde stämman på 
ett effektivt och trevligt sätt. Stämmoprotokoll anslogs sedemera på föreningens hemsida. 

17 november: Webbinarium på temat ”What is theory?” 

Ett webbinarium under rubriken ”What is theory?” arrangerades under hösten. Webbinariet, som 
leddes av professor Hervé Corvellec (Lunds universitet), riktades främst till nydisputerade forskare. 
Det väckte stort intresse, särskilt bland yngre företagsekonomiska forskare i Sverige, och genererade 
därmed även flera nya medlemmar till föreningen. 15 personer deltog, vilket ansågs lagom. 
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Avslutande ord 

FEKIS uppgift är att bidra till det företagsekonomiska ämnets framtid vid svenska universitet och 
högskolor. Detta har vi under 2021 gjort genom ett flertal aktiviteter, vilket framgått ovan.  

Vi har under 2021 valt att utveckla två nya operativa områden: initierandet av utredningar (med 
framtagandet av rapporter och efterföljande diskussioner vid ämneskonferenser och vid webbinarier) 
samt fortbildning (i form av webbinarium). Vår förhoppning är att medlemmarna upplever att dessa 
aktiviteter är värdeskapande för alla som är lärare och forskare inom det företagsekonomiska 
området.  

Även detta år har inneburit begränsningar vad gäller möjligheterna att träffas IRL. Vi konstaterar 
emellertid att föreningens medlemmar har utvecklat sin kompetens vad gäller virtuella möten och drar 
slutsatsen att denna kompetens kan vara värdefull för föreningen även när den mest akuta fasen av 
pandemin är förbi. Arrangerandet av digitala sammankomster gör det möjligt för föreningens 
medlemmar att träffas relativt enkelt, utan att behöva lägga tid och pengar på ohållbara resor. 
Samtidigt konstaterar vi att det fysiska mötet mellan människor är centralt, och vi ser det därför som 
betydelsefullt att arbeta för att skapa olika mötesfora där föreningens medlemmar kan träffas 
framöver. 

Tidskriften Organisation & Samhälle fortsätter att vara central för föreningens verksamhet, och 
styrelsen och redaktionsledningen har därför fortsatt tät dialog.  

Avslutningsvis vill ordföranden rikta ett stort tack alla styrelseledamöter för deras engagemang under 
det gångna året; till konferensarrangören (Göteborgs universitet); till alla förtroendevalda som 
förberedde och genomförde årsstämman; och till föreningsrådets medlemmar. FEKIS är vår 
gemensamma förening – verksamheten är ett resultat av allas vårt engagemang. 

 

Anette Hallin 

Ordförande för FEKIS verksamhetsåret 2021  

Stockholm 2022-09-08 
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Resultaträkning 
 
 
 
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01- 
 2021-12-31 2020-12-31 
 
Nettoomsättning 270 000 270 000 
Övriga rörelseintäkter 342 106 66 750 
 612 106 336 750 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 1 -313 408 -98 302 
Rörelseresultat 298 698 238 448 
 
Resultat från finansiella poster 
Resultat efter finansiella poster 298 698 238 448 
 
Resultat före skatt 298 698 238 448 
 
 
  
Årets resultat 298 698 238 448 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 
Kassa och bank 1 303 866 1 091 830 
Summa omsättningstillgångar 1 303 866 1 091 830 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 303 866 1 091 830 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 1 293 528 994 830 
 1 293 528 994 830 
 
Summa eget kapital 1 293 528 994 830 
 
Kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 10 338 97 000 
 10 338 97 000 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 303 866 1 091 830 
 
 
 
 
 
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 
Not 1  Konferens   
      
   
Konferens   216 899 
   
    216 899 
   
 
Not 2  Upplupna kostnader   
      
   
Bokslut Myrins Redovisning 7 000 
Löpande redovisning Myrins Redovisning 3 338 
   
    10 338 
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Underskrifter 
 
Ort (Datum anges per underskrift för styrelsen) 
 
        
    
        
  20xx-xx-xx   20xx-xx-xx 
#STYRELSEORDF.#   #VD#   
Styrelseordförande   Verkställande direktör   
        
        
        
        
Min/Vår revisionsberättelse har 
lämnats den 30 mars 202x 

      

        
        
        
        
#AUKT. REV#   #GODK. REV#   
Auktoriserad revisor   Godkänd revisor   
        
Kommentar:       
Bolagets resultat- och 
balansräkning blir föremål för 
fastställelse på ordinarie 
årsstämma 

      

    
 


