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FEKIS ämneskonferens 17-18 oktober
2018 – Stockholm Business School
 

För 10 år sedan arrangerades den första FEKIS-konferensen. Den gången var
Handelshögskolan i Stockholm arrangör och redan då bestod FEKIS av två
huvudsakliga spår – forskning och undervisning. Redan från starten har det
varit en konferens för lärare och forskare, för gemensamma diskussioner och
reflektioner. Och så har det fortsatt. 
 
Vår disciplin är oerhört framgångsrik. Den finns representerad på över
30 lärosäten - och med över 40 000 studenter så är det Sveriges största
universitetsämne. Företagsekonomiska idéer, tankefigurer och bilder är en
kraft som i grunden omformar människors vardag, arbetsliv, ekonomiska
förutsättningar samt ekologiskt liv – på gott och ont. Vi har därför ställt tre
frågor:

• Vad handlar företagsekonomiskt tänkande om?
• Vad gör det med tänkandet?
• Hur formar företagsekonomi vår samtid?
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Vår institutions övergripande intresse fångas väl av årets konferenstema och
de tre delfrågorna: Att bedriva undervisning och forskning som kritiskt
undersöker det som tas för givet, det vill säga det som tänks med hjälp av,
men inte på. Inte minst fokuserar vi på våra studenter. Den kritiska
reflektionen och samhällsengagemanget konkretiseras i vår mission:
 
"SBS mission är att bedriva en engagerande och forskningsbaserad utbildning
som utvecklar studenternas förmåga att på ett ansvarsfullt sätt möta dagens
och morgondagens lokala och globala utmaningar."
 
Med över 300 anmälda deltagare, en rad olika presentationer, paneler och
workshops, så hoppas vi på att Kräftriket vibrerar av intensiva men vänliga,
kritiska men hoppfulla, diskussioner.
 
Slutligen vill vi gärna uppmana alla att komma på föreningsstämman under
konferensen: 17 oktober kl. 12.30-13.30 i Wallenbergsalen.
 
Varmt välkomna hälsar
Prefekt Maria Frostling och projektledare Tommy Jensen
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Välkommen till Stockholms
universitet och Kräftriket
 

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de
traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets-
och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten. Idag
är Stockholms universitet ett dynamiskt huvudstadsuniversitet med forskning,
utbildning och samverkan i nära samspel. Vi verkar i den internationella
frontlinjen.
 
Företagsekonomiska institutionen (Stockholm Business School) erbjuder en
modern och mångfacetterad ekonomutbildning i en inspirerande och
naturskön miljö.
 
När man kommer till vårt campusområde i Kräftriket är det lätt att glömma
att man befinner sig i en storstad och att Stockholms city ligger inom
gångavstånd. Institutionens lokaler finns i K-märkta byggnader från 1912.



Hitta till och i Kräftriket
Det finns flera sätt att ta sig till Kräftriket. Buss 50, 670 och 676 stannar
utanför Kräftriket vid hållplats "Albano". Buss 50 stannar bl.a. vid Odenplan
och Universitetet, 670 och 676 vid Tekniska Högskolan och Universitetet.

Med Roslagsbanan och tunnelbanan åker du till station "Universitetet",
därifrån tar du en tiominuters promenad, alternativt buss 50 till Kräftriket,
hållplats "Albano".

Om du kommer med bil körandes från Roslagstull svänger du in första
avfarten till vänster mot "Kräftriket". Om du kommer körandes från norr
passerar du först Stockholms universitet på vänster sida därefter tar du andra
avfarten ner åt höger mot "Kräftriket".

Besöksadressen är Kräftriket hus 3 eller 15. I hus 3 hittar du Wallenbergsalen
och Gröjersalen, i hus 15 Hedbergsalen. Ingång till hus 15 finns på kortsidan
mot stora vägen.



Praktisk information

Registrering
Registrering sker onsdag 17 oktober mellan kl. 8.00–9.30 i Ljusgården, hus 3.
För konferensdeltagare med senare ankomst finns möjlighet för
efterregistrering vid informationsdisken i garderoben längst ner i Ljusgården,
rum 3:216.

Program
Programmet för FEKIS ämneskonferens finns enbart tillgängligt som en pdf på
konferensens hemsida: http://stockholm2018.fekis.se/

Observera att programmet inte kommer att delas ut i tryckt format under
konferensen. Eventuella ändringar i programmet kommer att annonseras via
infoskärm i Ljusgården.

Information
Informationsskärm finns tillgänglig vid hiss 57 i Ljusgården, hus 3.

Studentvärdar
Under konferensen hjälper våra studentvärdar gärna till med praktiska
spörsmål. Studentvärdar kommer att finnas tillgängliga vid alla sessionssalar
samt vid garderoben, längst ner i Ljusgården, rum 3:216. Våra studentvärdar
talar engelska och/eller svenska.

Sessionsansvariga
Sessionsansvariga bör infinna sig i aktuell sessionssal i god tid innan
sessionens start och är ansvariga för att se till att kollegor tar med sig
eventuellt presentationsmaterial på en USB-sticka. Studentvärdar kommer att
finnas i anslutning till varje sessionssal vid eventuella frågor om teknik osv.

Konferensetikett
Alla känner inte alla på FEKIS och flera kommer för första gången. Vi
rekommenderar därför alla att presentera sig med namn och lärosäte när man
ställer en fråga. Då blir det trevligare sessioner och lättare att knyta kontakter.
Det är också viktigt att hålla sin programpunkt inom tilldelad tid, så att vi
hinner med alla punkter.
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Garderob
Garderob kommer att finnas tillgänglig i rum 3:216, längst ner i
Ljusgården. Garderoben är bemannad av studentvärdar men konferensen
ansvarar inte för eventuell förlust av eller skada på ägodelar.

Tillgänglighet
Alla våra salar kan nås med rullstol. (Dock kräver Hedbergsalen en liten
omväg. Vänligen be en av våra studentvärdar visa vägen.) Hörslingor finns i
salarna.

Lunch och fika
Lunch och fika serveras i
Ljusgården enligt konferensschemat.

Specialkost finns för dig som har
meddelat särskilda kostbehov.

Varmt välkommen på
registeringsfikat på onsdagen!
Registeringsfikat sponsras av
Studentlitteratur, som är en av våra
utställare på konferensen.

Läs mer om Studentlitteratur och
våra andra utställare i slutet av
programmet.

Middag
Kl. 19:00 den 17 oktober är det middag på Fjärilshuset (www.fjarilshuset.se). 
Abonnerade bussar avgår kl. 18:30 utanför Handelshögskolan, Sveavägen 65.

Det går även att resa till Fjärilshuset med lokaltrafiken. Ta buss 515 mot 
Sundbybergs station och stig av vid Haga Norra. Följ sedan skyltarna till 
Fjärilshuset. Reseplanerare hittar du på: www.sl.se

Specialkost finns för dig som har meddelat särskilda kostbehov. Efter 
middagen går abonnerade bussar tillbaka till Sveavägen, med en buss varje 
kvart från kl. 22 fram till 23:30.
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Wifi
Lösenord för Stockholms universitets wifi-nätverk delas ut vid registreringen.

#FEKIS2018
Låt konferensen synas på sociala medier! Använd hashtaggen #fekis2018.

Fotografering under konferensen
Vi fotograferar under konferensen och kommer att publicera några av
bilderna på SBS webbplats (sbs.su.se) samt på SBS facebook-sida. Om du inte
vill vara med på bild, vänligen prata med fotografen eller mejla
fekis2018@sbs.su.se.

Frågor?
Under konferensen finns en informationsdisk i rum 3:216 i anslutning till
Ljusgården, hus 3. Du kan också ställa frågor till studentvärdarna.
Information om konferensen finns på hemsidan http://
stockholm2018.fekis.se/. Du kan även skicka e-post till fekis2018@sbs.su.se.

Programpunkter - översikt

Onsdag 17 oktober

08.00-09.30 Registrering och fika
sponsrat av Studentlitteratur
09.30-10.00 Introduktion
10.00–10.30 Fika
10.30–11.15 Plenum no 1
11.15–11.30 Paus
11.30–12.15 Sessionspass 1
12.15–12.30 Paus
12.30–13.30 Föreningsstämma FEKIS
13.30–14.30 Lunch
14.30–15.15 Sessionspass 2
15.15–15.45 Fika
15.45–16.30 Sessionspass 3

Torsdag 18 oktober

09.00-09.45 Plenum no 2
09.45-10.00 Paus
10.00–10.45 Sessionspass 4
10.45–11.15 Fika
11.15–12.00 Sessionspass 5
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.45  Sessionspass 6
13.45–14.00 Paus
14.00–14.45 Sessionspass 7
14.45–15.15 Fika och avslutning
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Presentation, panel, workshop eller
runda bord – vad är vad?
På en konferens kan du delta i och bidra till olika former av
konferensaktiviteter och sessionsformer. På FEKIS 2018 tycker vi att
det är viktigt att så många som möjligt av våra sessionsformer
stimulerar ett aktivt deltagande. Men vad betyder egentligen de olika
beteckningarna på sessionsformerna på just FEKIS 2018?

Presentationer
På en presentationssession genomför flera presentatörer varsin presentation.
Alla presentationer har koppling till ett och samma övergripande ämne och
varje presentation åtföljs av möjlighet för åhörarna att ställa frågor kring eller
bidra med ett nytt perspektiv på presentationen.

Paneldiskussion
En paneldiskussion är en diskussion inför åhörare, kring ett specifikt ämne.
Ämnet diskuteras gemensamt av ett antal paneldeltagare som bidrar med olika
perspektiv på ämnet. En panel leds av en moderator och det ska finnas
utrymme för åhörarna att ställa frågor till paneldeltagarna samt bidra med fler
perspektiv på ämnet.

Workshop
I en workshop ligger fokus på deltagaraktivitet. En workshop inleds av en
presentation av ett specifikt ämne som görs av workshopledarna. Därpå följer
praktiska övningar som involverar alla deltagare.

Rundabords-diskussioner
En rundabords-diskussion inleds av en kortare presentation av de
sessionsansvariga av ett specifikt ämne. Därpå följer diskussioner i mindre
grupper – en vid varje bord – kring ett antal olika frågeställningar kopplade
till ämnet.

Vid varje bord finns en diskussionsansvarig som vid behov kan stimulera
diskussionen kring en specifik frågeställning. Efter en angiven tid byter
deltagarna bord/frågeställning. Ämnet och frågeställningar summeras på slutet
av sessionen i en dialog mellan diskussionsansvariga och deltagarna.
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Onsdag 17 okt

10.30-11.15 Plenum 1 (Wallenbergsalen, via videolänk i Gröjersalen)

Paneldiskussion 
(Gröjersalen, hus 3)

Paneldiskussion 
(Hedbergsalen, hus 15)

Presentationer 
(Rum 3:229, hus 3)

Presentationer 
(Rum 3:230, hus 3)

Presentationer 
(Rum 3:231, hus 3)

Workshop/  Runda-
bords-diskussion 
(Rum 3:232, hus 3)

Pass 1: 
11.30-12.15 Session 1A Session 1B Session 1C Session 1D Session 1E Session 1F

Pass 2: 
14.30-15.15 Session 2A Session 2B Session 2C Session 2D Session 2E Session 2F

Pass 3: 
15.45-16.30 Session 3A Session 3B Session 2C (forts.) Session 3D Session 3E Session 3F

Torsdag 18 okt

9.00-9.45 Plenum 2 (Wallenbergsalen, via videolänk Gröjersalen)

Paneldiskussion 
(Gröjersalen, hus 3)

Paneldiskussion/ 
presentationer 
(Hedbergsalen, hus 15)

Presentationer 
(Rum 3:229, hus 3)

Presentationer 
(Rum 3:230, hus 3)

Workshop/  Runda-
bords-diskussion 
(Rum 3:232, hus 3)

Workshop/  Runda-
bords-diskussion 
(Rum 3:238, hus 3)

Pass 4: 
10.00-10.45 Session 4A Session 4B Session 4C Session 4D Session 4E Session 4F

Pass 5: 
11.15-12.00  Session 5A Session 5B Session 5C Session 5D Session 5E Session 5F

Pass 6: 
13.00-13.45 Session 6A Session 6B Session 6C Session 6E Session 6F

Pass 7: 
14.00-14.45 Session 7A Session 7B Session 7C Session 7E Session 7F



Sessionsbeskrivningar
Plenumsession nr 1

Onsdag 17 oktober kl. 10.30 – 11.15
Wallenbergsalen (videolänk: Gröjersalen), hus 3

”Vad är företagsekonomi egentligen?”
Företagsekonomi är i dag ett brett ämne. För hundra år sedan hette det
handelsteknik och bestod till huvuddelen av undervisning i extern redovisning.
Med tiden har ämnet till följd av företagens utveckling kommit att alltmer
behandla frågor rörande intern organisation och externa relationer.

Därmed har ämnet i allt högre grad kommit att basera sig på andra
samhällsvetenskapliga ämnen såsom psykologi, sociologi och statsvetenskap
samtidigt som ämnets studieobjekt är långt fler än företag. Inför denna
utveckling ställs då och då frågan: Vad är egentligen företagsekonomi?

Denna fråga behandlas med hjälp av en panel bestående av:
Ulla Eriksson-Zetterquist, Göteborgs universitet
Jan Löwstedt, Stockholms universitet
Fredrik Nilsson, Uppsala universitet
Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm
Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde

Moderator: Lars Engwall, Uppsala universitet
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Plenumsession nr 2

Torsdag 18 oktober kl. 09.00 – 09.45
Wallenbergsalen (videolänk: Gröjersalen), hus 3

”Den digitala generationen”
Samhället är under förändring och digitalisering blir allt mer en naturlig del av
vardagen. Med detta i åtanke kommer nu en ny generation in i akademin och

börjar studera vid universitet och
högskola. Denna generation är
uppvuxen med andra
förutsättningar än tidigare
generationer då de har haft en
annan tillgång till teknologi.

Denna session kommer handla om
hur utbildningen och
undervisningen kan anpassas efter
generation Z utifrån ett
studentperspektiv.

Sessionen kommer bestå av två
delar: en inledande presentation och
en efterföljande diskussion i en
panel bestående av

studentrepresentanter, lärare, pedagogiska utvecklare och representanter från 
näringslivet:
Gottfried Gemzell, Handelshögskolan i Stockholm
Eva Wittbom, Stockholms universitet
Johnny Warström, VD och grundare av Mentimeter

Studentrepresentanter: Jakob Tideman, Lunds universitet, och Antonia Alan, 
Handelshögskolan i Stockholm

Moderator: Emilia Ishak, vice ordförande och utbildningsansvarig i 
Föreningen Ekonomerna på Stockholm Business School, Stockholms 
universitet
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Paneldiskussioner

Onsdag 17 oktober

Pass 1: kl. 11.30–12.15

1A. Handels. Maktelitens skola.
Vilka studenter är det som kommer in på Handels och hur formas de för 
framtida maktpositioner? Vilka är förutsättningarna för fri och oberoende 
forskning och undervisning när näringslivet leder verksamheten? Och hur 
påverkar denna skola det vidare samhället i en social, moralisk och politisk 
bemärkelse?

Sessionsansvarig: Tommy Jensen, Stockholms universitet (moderator)
Övriga medverkande: Mikael Holmqvist, Stockholms universitet; Torbjörn 
Tännsjö, Stockholms universitet; Adrienne Sörbom, Södertörns högskola/
SCORE
Lokal: Gröjersalen, hus 3
Tema: Övrigt

1B. Vad har företagsekonomin att säga om marknad och konkurrens?
Marknader och konkurrens är centrala begrepp inom företagsekonomin, och 
de har blivit än viktigare i och med vågen av valfrihetsreformer inom offentlig 
sektor. Trots att marknader och konkurrens är fundamentala 
företagsekonomiska begrepp har vi till stora delar överlåtit begreppen åt 
nationalekonomin. I denna session ställer vi frågan vad företagsekonomin kan 
säga om marknader och konkurrens. Vi hävdar att det finns både stor 
potential och samhällelig vikt för företagsekonomin att utveckla forskningen 
om marknader och konkurrens, och ger exempel på detta. Formatet är en 
paneldiskussion som utgår ifrån två nya böcker som behandlar just 
företagsekonomiska perspektiv på marknader och konkurrens.

Sessionsansvarig: Stefan Arora-Jonsson, Uppsala universitet
Övriga medverkande: Maria Bengtsson (moderator), Umeå universitet; Mats 
Jutterström, Handelshögskolan i Stockholm/SCORE; Nils Brunsson, Uppsala 
universitet; Maria Blomgren, Uppsala universitet; Susanna Alexius, 
Stockholms universitet
Lokal: Hedbergsalen, hus 15
Tema: Forskning
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Pass 2: kl. 14.30 – 15.15

2A. Skiljer sig redovisningsteori från annan ekonomisk teori?
I samband med handledning av uppsatser/examensarbeten uppstår det ofta
diskussioner mellan redovisare och andra företagsekonomer om vad teori är.

I en paneldebatt med kunniga redovisare från olika universitet och högskolor
görs ett försök att svara på bland annat följande frågor: Vad är
redovisningsteori? Skiljer sig redovisningsteori från annan företagsekonomisk
teori? Vilken medvetenhet bland studenter bör finnas kring redovisningsteori
och hur den möjligen skiljer sig från annan företagsekonomisk teori?

Sessionsansvarig: Katharina Rahnert, Handelshögskolan vid Karlstad
universitet
Övriga medverkande: Peter Öhman (moderator), Mittuniversitetet; Fredrik
Nilsson, Uppsala universitet; Emelie Runesson, Göteborgs universitet; Magnus
Frostensson, Örebro universitet
Lokal: Gröjersalen, hus 3
Tema: Undervisning

2B. Företagsekonomiskt tänkande i dagens prestationskulturer
Det företagsekonomiska tänkandet tränger sig ständigt djupare in i allt fler
delar av våra liv, särskilt genom de prestationskulturer som har kommit att
dominera allt fler arbetsplatser.

I denna panel diskuterar deltagarna hur det företagsekonomiska tänkandet har
förändrats sedan ’företagsmannens’ dagar, hur företagsekonomiska principer
och värderingar operationaliseras inom dagens prestationskulturer, och vilka
möjligheter vi har för att leva ett oföretagsamt liv i ett prestationssamhälle där
möjligtvis livets företagisering både är mer intensiv, mer subtil, och mer
paradoxal än någonsin tidigare.

Sessionsansvarig: Torkild Thanem, Stockholms universitet
Övriga medverkande: Carl Cederström, Stockholms universitet; Emelie
Reinhold, Stockholms universitet; Christian Maravelias, Stockholms
universitet; Karin Berglund, Stockholms universitet
Lokal: Hedbergsalen, hus 15
Tema: Forskning
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Pass 3: kl. 15.45–16.30

 
3A. Vad är det för fel på New Public Management?
Ekonomiskt tänkande präglar dagens samhälle inte bara i företagen utan
också i andra typer av organisationer. Inom den offentliga sektorn kallas detta
New Public Management (NPM). Denna kritiseras ofta i debatten som något
ont som drabbat offentliga institutioner, däribland universiteten. Man
hänvisar till hur dessa organisationer styrs med märkliga mått med därpå
följande dysfunktionella effekter på individernas beteenden. Samtidigt kan det
inte förnekas att även offentliga institutioner bör hushålla med de resurser
som medborgarna bidragit med genom sina skatter.
 
Sessionsansvarig: Lars Engwall, Uppsala universitet (moderator)
Övriga medverkande: Susanna Alexius, Stockholms universitet; Emma Ek,
Göteborgs universitet; Bengt Jacobsson, Södertörns högskola; Tom Karlsson,
Göteborgs universitet
Lokal: Gröjersalen, hus 3
Tema: Övrigt

 
3B. Företagsekonomi och skolans organisering
Företagsekonomins tankefigurer har blivit en del av skolans värld – de är
naturligtvis centrala i de företag som bedriver skolverksamhet, men även
kommunala huvudmän agerar på en skolmarknad som präglas av konkurrens
och krav på marknadsorientering och i en miljö där ökade krav på transparens
leder till införande av olika typer av styr- och kontrollformer.
 
I denna paneldiskussion diskuteras det inflytande som idén om skolan som
organisation och som företag fått inom svensk skola – både för skolan som
helhet som för skolors organisering, ledning och lärares och elevers vardag.
Hur samsas olika, och ofta motstridiga, idéer om management,
professionalitet, marknadsorientering, och så vidare i skolan? Vilka
konsekvenser får det för till exempel insyn, granskning, professionell makt och
brukarinflytande?
 
Sessionsansvarig: Johan Alvehus, Lunds universitet
Övriga medverkande: Jan Löwstedt, Stockholms universitet; Jenny Svensson,
Södertörns högskola
Lokal: Hedbergsalen, hus 15
Tema: Forskning
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torsdag 18 oktober
 
Pass 4: kl. 10.00–10.45

 
4A. Samklang eller konflikt? Företagsekonomiska tankefigurer i
delämne och ämne
I den här sessionen arbetar vi med utgångspunkten att det företagsekonomiska

tänkandet såsom enhet i själva
verket inte är enhetligt utan
innefattar en myriad av olika
tänkanden. Vi tar avstamp i att
företagsekonomin som ämne har en
stor bredd, vilket kan förstås utifrån
den traditionella indelningen i
delämnen såsom redovisning,
verksamhetsstyrning,
marknadsföring samt organisation.
 
De respektive delämnena präglas av
olika typer av traditioner vad gäller
betoning på praktikinriktning vs.
teori, och avseende vetenskapliga
ideal och utgångspunkter.
Tillsammans bildar dessa ett antal

tankefigurer som blir rådande inom delämnet. Vi som arbetar inom fältet
företagsekonomi har ofta en god idé om de tankefigurer som råder inom de
specifika områden vi forskar och undervisar. Såsom ämne betraktat så bygger
synen på varandras delämnen på mer fragmentariska, och ibland förutfattade,
idéer.
 
Genom att sammanföra företrädare för de olika delämnena som diskuterar
rådande tankefigurer vill vi skapa möten mellan delämnena för att öka
förståelsen för dess likheter och olikheter, och därmed bilda grund för ökad
integration mellan olika delar av det företagsekonomiska tänkandet.
 
Sessionsansvarig: Signe Jernberg, Högskolan i Gävle
Övriga medverkande: Gunilla Eklöv Alander, Stockholms universitet; Karin
Brunsson, Stockholms universitet; Tomas Källquist, Högskolan i Gävle; Stefan
Arora-Jonsson, Uppsala universitet; Jens Eklinder Frick, Högskolan i Gävle
Lokal: Gröjersalen, hus 3
Tema: Övrigt
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4B. Leda FEK – ingen lek?
Företagsekonomiska institutioner bedriver en omfattande verksamhet runt om
i landet. Ytterst ansvarig för verksamheten är prefekt eller avdelningschef.
Detta är ett krävande chefsuppdrag och under de senaste åren har
sjukskrivningar drabbat flera av våra institutionschefer.

Det är berättigat att ställa frågor kring vilka förutsättningar som finns för att
leda en företagsekonomisk institution och hur situationen kan förbättras. I
denna panel medverkar ett antal personer med erfarenhet av
institutionsledarskap och delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

Sessionsansvarig: Fredrik Tell, Uppsala universitet
Övriga medverkande: Tommy Jensen, Stockholms universitet; Annika
Schilling, Linnéuniversitetet; Karin Bredin, Linköpings universitet; Jaan
Grünberg, Uppsala universitet
Lokal: Hedbergsalen, hus 15
Tema: Övrigt

Pass 5: kl. 11.15 – 12.00

5A. Paneldebatt om RI:s nya utbildningskrav för revisorer
Den 1 juli trädde nya regler i kraft i revisorsförordningens utbildningskrav för
blivande revisorer, och RI har ändrat föreskrifterna om revisorsexamen som
kompletterar dessa krav.

RI:s argument för förändringarna handlar om att alternativa utbildningsvägar
möjliggörs så att kompetensbasen breddas, och att attraktiviteten för
revisorsyrket ökar, liksom utbildningens kvalitet. Ett flertal universitet och
högskolor har emellertid under våren lämnat in skarp kritik i sina remissvar
på både regeringens och RI:s promemorior. Flera universitet och högskolor
diskuterar med FAR om de ”lärandemål” som RI efterlyser för de
ämnesområden som ska ingå i den teoretiska utbildningen. Låt oss
tillsammans diskutera dessa förändringar i en paneldebatt med efterföljande
diskussion.

Sessionsansvarig: Gunilla Eklöv Alander, Stockholms universitet
Övriga medverkande: Bino Catasus, Stockholms universitet (moderator);
Fredrik Nilsson, Uppsala universitet; Pernilla Broberg, Linköping universitet;
Amanda Sonnerfeldt, Lunds universitet; Jan Marton, Göteborgs universitet;
Sven-Arne Nilsson, Linköpings universitet
Lokal: Gröjersalen, hus 3
Tema: Undervisning
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Pass 6: kl. 13.00 – 13.45

6A. Vetenskapen teori och praktik
Det är svårt att tänka, tala och skriva företagsekonomi utan att beröra
vetenskapsteoretiska frågor av olika slag. Denna session vill lyfta de generella
frågorna om vetenskapsteorins nya villkor utifrån ett praktikperspektiv. I en
tid av globalisering med en stark samhällelig kontextualisering och samtidigt
en formalisering av högre utbildning, utvecklas förnyade enhetsvetenskapliga
ideal som utmanar vårt sätt att se på och undervisa i vetenskapsteori och
metod. Det har blivit viktigt – kanske viktigare än på länge – att ställa och
diskutera frågor som: Vad är egentligen vetenskap? Vad innebär
postsanningssamhället för utmaningar för en vetenskap som strävar efter att
positionera sig bortom objektivism och relativism? Vilka är
företagsekonomins viktigaste vetenskapsteoretiska utmaningar? Vad innebär
mängden av metodologiska nyansatser för vår vetenskapsförståelse? Har
vetenskapen över huvud någon framtid? I denna session samtalar en panel om
dessa (och andra) frågor relaterade till vetenskapsteori och vetenskaplig metod
inom företagsekonomi med utgångspunkt från Studentlitteraturs bokserie
”Greppbar metod”.

Sessionsansvarig: Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi
Övriga medverkande: Peter Svensson, Lunds universitet; Ola Håkansson,
Studentlitteratur; Jenny Helin, Uppsala universitet
Lokal: Gröjersalen, hus 3 Tema: Forskning

Pass 7: kl. 14.00–14.45

7A. Hur ska vi få bättre handledare i forskarutbildningen?
Vid FEKIS ämneskonferens 2017 genomfördes ett rollspel där
doktorandombudsmannen mötte vicerektorn för forskarutbildningen för att
framföra klagomål rörande handledarna: http://media.medfarm.uu.se/play/
video/7814/ok. Filmen avslutas med att de båda kommer överens om att man
borde ordna en panel vid nästa ämneskonferens för att diskutera problemen.
Sessionen är ett svar på denna önskan och inleds med en visning av den tio
minuter långa filmen, åtföljt av en paneldiskussion med bl. a. studierektorer
för forskarutbildningen i företagsekonomi.

Sessionsansvarig: Lars Engwall, Uppsala universitet (moderator)
Övriga medverkande: Katarina Blomkvist, Uppsala universitet; Charlotta
Levay, Lunds universitet; Fredrik Nordin, Stockholms universitet; Stefan
Sjögren, Göteborgs universitet
Lokal: Gröjersalen, hus 3 Tema: Undervisning
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Presentationer

Onsdag 17 oktober

Pass 1: kl. 11.30 – 12.15

1C. Kritiskt företagsekonomiskt tänkande – vad gäller saken?
Kritiskt tänkande betyder inte nödvändigtvis att något eller någon kritiseras;
snarare brukar det beskrivas som en
förmåga att betrakta skilda
förhållanden ur olika synvinklar;
rentav som ett förhållningssätt.
Frågan är vad företagsekonomer
använder sitt kritiska tänkande
(eller förhållningssätt) till.

• Handlar det om att
problematisera eller nyansera
bestämda förhållanden i
samhället? Vilka i så fall?

• Handlar företagsekonomi framför
allt om företeelser som
företagsekonomerna själva (eller
managementforskare i något
annat land) har hittat på och som
man förhåller sig kritisk till?

• Eller betyder det kritiska tänkandet att man ser organisatoriska företeelser
ur olika synvinklar? Tar företagsekonomer i så fall oftast parti för chefer
(som förväntas ”styra” sina organisationer)?

Dessa och liknande frågor belyses i en diskussion mellan några namnkunniga
(och kritiska) män och kvinnor från olika universitet och högskolor. Korta,
förberedda inlägg kan varvas med frågor från det intresserade auditoriet.

Sessionsansvarig: Karin Brunsson, Stockholms universitet
Övriga medverkande: Katharina Rahnert, Karlstads universitet (moderator);
Lars-Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle; Lars Hallén, Mälardalens
högskola; Mats Alvesson, Lunds universitet
Lokal: Seminariesal 229, hus 3
Tema: Övrigt
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1D. Hem, ljuva hem/investering
Historiskt sett har det inte varit någon självklarhet att äga sin bostad.
Bostaden har i första hand varit ett hem, och vem eller vilka som i formell
mening ägt bostaden har spelat en mindre roll för de stora massorna.

Utförsäljningen av allmännyttans fastighetsbestånd, ett ökat tryck på att
ombilda hyresrätter till bostadsrätter och en närmare 25 år lång prisuppgång
på bostadsmarknaden har dock gjort att det mer eller mindre blivit till en

norm att äga sin bostad – samtidigt
som bostaden successivt utvecklats
till att också vara ett
investeringsobjekt, något att
kalkylera på/med och något som
förväntas ge avkastning.

Vad innebär det att hemmet,
bostaden och boendet på detta sätt
har ekonomiserats? Vilka är de
samhälleliga konsekvenserna? Vilka
strategier har köpare och säljare
utvecklat på bostadsmarknaden?
Vad händer när nya låneregler
införs och priserna på bostäder
faller? Och vad händer egentligen
på snedstrecket mellan hem/
investering?

Sessionsansvarig: Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet
Övriga medverkande: Birgitta Vitestam-Blomqvist, Malmö universitet; Stig
Westerdahl, Malmö universitet
Lokal: Seminariesal 230, hus 3
Tema: Övrigt
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1E. Grundstenarna i ekonomprogrammet – logisk ordning och struktur 
En vanligt förekommande frustration inom vår bransch är att vi många gånger 
upplever att nya studenter verkar sakna tillräckliga kunskaper för att läsa på 
högskola och universitet. Det vi saknar är bland annat studieteknik, 
självständighet, reflektion, informationskunnighet och goda kunskaper i 
språk- och texthantering. Eftersom detta inte är rena ämneskunskaper är den 
enklaste lösningen att vi tänker att det är upp till varje enskild student att se 
till att ha dessa kunskaper (”det är väl ändå inte vår uppgift att lösa det?”). 
Genom att tänka så är sannolikheten stor att vi under hela studentens 
studietid är frustrerade samt att studenten har svårt att klara sina kurser och 
till slut skriva en bra uppsats. Speciellt tydligt är detta för studenter som 
kommer från studieovana hem.

Högskolan Väst och Högskolan i Kristianstad arbetar båda systematiskt med 
progression av generiska kunskaper. I denna session beskriver vi hur vi på 
dessa två högskolor arbetar med ekonomstudenter för att underlätta 
övergången mellan gymnasium och högskola. Vi beskriver även hur vi under 
programmets gång arbetar för att förbereda studenten på uppsatsskrivandet.

Sessionsansvarig: Helén Holmgren, Högskolan Väst
Övriga medverkande: Karin Svensson, Högskolan Väst; Eva Gustavsson, 
Högskolan Kristianstad; Lisa Källström, Högskolan Kristianstad; Felix 
Terman, Högskolan Kristianstad
Lokal: Seminariesal 231, hus 3
Tema: Utbildning

Pass 2: kl. 14.30 – 15.15

2C. Banker är annorlunda!* (del I)
Det finns lite forskning om banker som organisationer men desto mer om 
marknader. Detta kan påverka intressenters föreställningar om 
företagsekonomiskt tänkande. I denna session kommer projekt med 
anknytning till banker att presenteras och diskuteras. Avsikten med sessionen 
är att diskutera framtida projekt med inriktning mot bank. Sessionen riktar sig 
även till de som vill knyta kontakter med andra lärare och forskare eller till de 
som vill ta del av vad som händer inom bankforskningen i Sverige.

Sessionsansvarig: Gunnar Wahlström, Göteborgs universitet
Övriga medverkande: Jan Marton, Göteborgs universitet; Sten Jönsson, 
Göteborgs universitet; Asgeir Torfason, Islands universitet
Lokal: Seminariesal 229, hus 3 Tema: Forskning

*Del II av sessionen fortsätter kl. 15.45–16.30 i seminariesal 229, hus 3
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2D. Forskningsetikens utmaningar: hur upptäcka och hantera
oredlighet?
Den här sessionen handlar om ökande oredlighetsproblem i forskningen och
hur man ska upptäcka, rapportera och hantera sådana problem. I sessionen
presenteras aktuell forskning om kända och okända fall, och typer av
oredlighetproblem samt förslag på åtgärder. Sessionen inbjuder till bred
kollegial diskussion.

Sessionsansvarig: Solmaz Filiz Karabag, Linköpings universitet
Övriga medverkande: Christian Berggren, Linköpings universitet; Bengt
Gerdin, Uppsala universitet
Lokal: Seminariesal 230, hus 3
Tema: Forskning

2E. Jakten på de försvunna ämneskunskaperna – behöver vi en
ämnesdoxa inom organisationsteori på grundutbildningen i
företagsekonomi?
Det råder koncensus inom lärarkåren angående vad studenterna i
företagsekonomi bör ha för slags färdigheter med sig från utbildningen –
tänka kritiskt, göra analyser, kunna reflektera, kunna formulera ett
forskningsproblem, kunna inhämta och sovra i information är det ingen som
sätter ett ”inte” framför. Vi undrar dock: Vad bör en färdig företagsekonom
veta om organisationsteori? Denna diskussion är stagnerad och borta. På de
fyra högskolor och universitet vi sessionsförfattare undervisat på förefaller
ibland de organisationsteoretiska kurserna inte ens handla om samma ämne.
Ständigt betonas olika förmågor studenterna ska ha med sig medan
ämneskunskaper i bästa fall kommer i andra hand. Samtidigt är
ämneskunskaper en förutsättning för att kunna formulera ett
forskningsproblem, för att kunna orientera sig i fältet och för att egentligen
kunna kalla sig företagsekonom. Hur ska företagsekonomer kunna prata med
varandra om de inte stått med fötterna i samma mylla under
grundutbildningen? Och handen på hjärtat – om vi inte betraktar vissa
ämneskunskaper som nödvändiga, hur ska vi då kunna försvara vårt delämne
som en nödvändig delmängd i den företagsekonomiska utbildningen? Den här
sessionen syftar till att testa tanken om, och i vilken utsträckning, vi behöver
en ämnesdoxa inom organisationsteorin på grundnivå; vilka problem,
möjligheter och utmaningar en sådan tanke har.

Sessionsansvarig: Emilia Kvarnström, Södertörns högskola/Uppsala universitet
Övriga medverkande: Signe Jernberg, Högskolan i Gävle; Maria Grafström,
Stockholms universitet
Lokal: Seminariesal 231, hus 3 Tema: Undervisning
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Pass 3: kl. 15.45 – 16.30

2C. Banker är annorlunda!* (del II)
Det finns lite forskning om banker som organisationer men desto mer om
marknader. Detta kan påverka intressenters föreställningar om
företagsekonomiskt tänkande. I denna session kommer projekt med
anknytning till banker att presenteras och diskuteras. Avsikten med sessionen
är att diskutera framtida projekt med inriktning mot bank. Sessionen riktar sig
även till de som vill knyta kontakter med andra lärare och forskare eller till de
som vill ta del av vad som händer inom bankforskningen i Sverige.

Sessionsansvarig: Gunnar Wahlström, Göteborgs universitet
Övriga medverkande: Jan Marton, Göteborgs universitet; Sten Jönsson,
Göteborgs universitet; Asgeir Torfason, Islands universitet
Lokal: Seminariesal 229, hus 3 Tema: Forskning

*Fortsättning på del I 14.30–15.15 i seminariesal 229

3D. Konstruktiv länkning – ett sätt att hitta den ”röda tråden” i din
kurs
Ett väl genomtänkt kursupplägg och en examination som hänger ihop med
kursens upplägg är viktigt för att dina studenter ska kunna nå kursmålen.
Från första dagen i kursen till den sista examinationen behöver alla aktiviteter
så som innehåll i föreläsningar, workshops, seminarier, inlämningsuppgifter
och liknande ha en naturlig plats i kursen och samtidigt föra studenterna
framåt mot examinationen. Konstruktiv länkning (constructive alignment,
Biggs & Tang, 2011) är ett systematiskt sätt att arbeta med aktiviteter under
kursens gång för att på bästa sätt förbereda studenterna för examinationen
och därigenom underlätta för dem att nå kursmålen. Konstruktiv länkning
förutsätter att den som ska lära sig är delaktig i lärandeprocessen och det blir
därför viktigt hur du som kursplanerare/lärare tänker kring de kursmål som
ska uppnås.

I denna session presenterar vi grundtankarna i Biggs & Tangs teorier kring
konstruktiv länkning. Vi ger även exempel från en grundkurs i
externredovisning för ekonomer vid Högskolan Väst samt en grundkurs i
industriell ekonomi för ingenjörsstudenter vid Uppsala Universitet.

Sessionsansvarig: Helén Holmgren, Högskolan Väst
Övriga medverkande: Karin Svensson, Högskolan Väst; Håkan Kullvén,
Uppsala universitet
Lokal: Seminariesal 230, hus 3
Tema: Undervisning
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3E. Accounting and controlling for smart cities!?
A majority of the world’s population now lives in large cities. A shift that has
motivated politicians, managers and experts to envision, plan, and build
‘smarter’ cities where individual, collective well-being and sustainability is
promoted through the use of new forms of accounting and calculative
practices.

In this session we present and discuss theoretical and practical issues
associated with accounting and
controlling for smart cities
initiatives.

Sessionsansvarig: Matti Skoog, Åbo
Akademi/Stockholms universitet
Övriga medverkande: Sara
Brorström, Göteborgs universitet;
Daniela Argento, Högskolan
Kristianstad
Lokal: Seminariesal 231, hus 3
Tema: Forskning

Torsdag 18 oktober

Pass 4: 10.00 – 10.45

4C. Lärdomar från en ny masterutbildning i hållbart företagande
Som ett svar på det växande intresset i samhället och bland studenter för
hållbarhetsfrågor har Handelshögskolan vid Örebro universitet startat en
tvåårig masterinriktning som kombinerar studier av företagsekonomi och
hållbarhet.

Vi diskuterar erfarenheterna hittills och ställer frågan hur näringslivets behov
av hållbarhetskompetens ser ut framöver.

Sessionsansvariga: Tommy Borglund, Örebro universitet; Sabina Du Rietz,
Örebro universitet
Lokal: Seminariesal 229, hus 3
Tema: Undervisning
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4D. Att använda en taxonomi som grund för att bedöma studenters
svar på tentamensfrågor
För att jobba strukturerat med betygssättning i till exempel en tentamen
behöver du fundera över vilken nivå du och lärarlaget tycker är godkänt. Hur
ser ett godkänt svar ut? Räcker det att studenten kan presentera
osammanhängande fakta eller ska denna fakta knytas samman till en helhet?

Det här kan förstås se olika ut i olika kurser, men det är likväl viktigt att du
och lärarlaget har pratat om hur bedömningen ska ske innan en examination
sker. En hjälp att strukturera tankegångarna är Biggs SOLO-taxonomi (Biggs,
2003).

SOLO taxonomi (Structure of the Observed Learning Outcome) är en modell i
vilken kunskap delas in i olika nivåer. Den första kunskapsnivån innebär att
en person presenterar fakta som inte har med frågeställningen att göra (har
inte förstått frågan) och den sista kunskapsnivån innebär en högre förståelse
där vederbörande kan knyta samman viktiga fakta, kan dra slutsatser
reflektera över frågeställningen i ett större sammanhang och t o m formulera
nya teorier.

I den här sessionen presenterar vi hur vi på Högskolan Väst arbetar med Biggs
SOLO taxonomi i våra kurser (främst tentamensfrågor) i extern redovisning.

Sessionsansvarig: Helén Holmgren, Högskolan Väst
Övriga medverkande: Karin Svensson, Högskolan Väst
Lokal: Seminariesal 230, hus 3
Tema: Undervisning
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Pass 5: 11.15 – 12.00

5B. Reflexivt ledarskap
Ledarskap tas mindre eller för givet som svar på alla möjliga organisatoriska
och samhälleliga problem. Det är inte oproblematiskt, ofta är det oklart vad
som egentligen avses med ledarskap. I andra fall har man en idealistisk och
alltför orealistisk bild vad ledarskap handlar om och vilka
inflytandemöjligheter man har som ansvarig i organisationer.

Ett annat problem handlar om
vilken betydelse ledarskap har jämte
andra former för att åstadkomma
inflytande och samordning i
organisationer. Mycket av det som
chefer/ansvariga gör i
organisationer betecknas ofta som
ledarskap men är inte särskilt
distinkt i förhållande till andra
former för att åstadkomma
inflytande. Ibland kanske man
behöver mindre ledarskap och mer
av någon annan form av
samordning.

Tyvärr är ledarskap så dominerande
som lösning på alla möjliga

samordningsproblem att många inte ens funderar på om det alltid är en
lämplig samordning eller ens en bra beskrivning av den dynamik som utspelar
sig i många arbetssammanhang.

Mot denna bakgrund lanserar vi ett sätt att se på ledarskap som bygger på
reflexivitet, så kallat reflexivt ledarskap.

Sessionsansvarig: Stefan Svenningsson, Lunds universitet
Övriga medverkande: Mats Alvesson, Lunds universitet; Martin Blom, Lunds
universitet
Lokal: Hedbergsalen, hus 15
Tema: Övrigt
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5C. Crisis – what crisis? A crisis of imagination!
“Våra unga behöver få drömma. Man måste ha projekt som är större än en
själv”, säger Frankrikes president Emmanuel Macron om situationen i Europa
idag med ökad terrorism, främlingsfientlighet samt social och ekonomisk
utslagning.

Vi lever i en ”crisis of imagination” – fortsätter presidenten som också har en
bakgrund som filosof – en kris för fantasin som gör att saknas inspiration och
vilja att starta galna och vackra projekt. Precis som Macron har även många
andra framfört vikten av att ”tänka om” och att, i en tid då man i stället
tenderar att vända sig nostalgiskt bakåt tiden, hitta nya sätt som värnar om
drömmens och fantasins kraft.

Men är det så? Vi lever ju med en oöverträffad medial produktion av fiktion,
som också blivit till en av våra största industrier. Vi flyter runt i filmer,
reklam, böcker, TV-serier och spel som för vår fantasi vidare till andra världar
och möjligheter, men också en ”sci-fi imagination” som skapats kring robotar
och deras utveckling. Allt detta påverkar våra debatter om framtiden – men
samtidigt verkar det paradoxalt nog som om utopierna och framtiden har
försvunnit… Vad är problemet? Har vi för mycket fantasi och imagination?
Eller har vi fel imaginationer? Eller har rätten till att föreställa sig att en annan
värld skulle vara möjlig blivit en lyx för en liten elit?

Vi vill i denna session diskutera vad imagination kan betyda för vår forskning
och vad forskning kan betyda för imaginationen. Hur kan frågor om fantasi,
drömmeri och estetik placeras högre upp på våra forsknings- och
undervisningsagendor?, Och hur kan denna forskning med ”imagination”
bedrivas i praktiken i gränslandet mellan kritik och kreativitet?

Sessionsansvarig: Pierre Guillet de Monthoux, Copenhagen Business School
Övriga medverkande: Matilda Dahl, Uppsala universitet; Jenny Helin, Uppsala
universitet;
Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi; Elena Raviola, Göteborgs universitet
Lokal: Seminarierum 229, hus 3
Tema: Forskning
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5D. Kan visualiseringen av studentuppsatser bidra till en hållbar
samverkan? Vilka insatser leder till nyttiggörande?
Vad händer efter att studentexamensarbetet är klar, försvarat och även
uppmärksammat? Vem läser och använder studentuppsatser?
Uppsatsskrivningen förbrukar materiella och immateriella resurser som skapar
värde. Vad kan det vara mervärde? Hur och varför visualiseras och
synliggöras studentuppsatser? Hur motiveras och förstärkas samverkan genom
studentrörlighet? Kan den leda till nyttiggörandet? Hur ska vi utveckla
verksamhet och skapa en hållbar struktur för att regelbundet kommunicera
uppsatser med det omgivande samhället?

Aktuellt material presenteras från ett utvecklingsprojekt som pågår på
Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.

Sessionsansvarig: Dali Bitsadze Olofsson, Högskolan i Gävle
Övriga medverkande: Lars-Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle
Lokal: Seminarierum 230, hus 3
Tema: Övrigt

Pass 6: 13.00 – 13.45

6B. Organisation utanför organisationer
Hur ska vi förstå företags och andra organisationers omvärld? Ett vanligt
antagande har varit att det är stor skillnad på organisation och omvärld och
att de måste förstås utifrån olika teorier.

I denna session ska vi peka på en likhet mellan formella organisationer och
deras omvärld – de är bägge organiserade. Vi ska belysa hur
organisationsbegrepp kan användas för att förstå inte bara formella
organisationer utan också vad som händer utanför dem, t ex på marknader
och i nätverk.

Sessionsansvarig: Nils Brunsson, Uppsala universitet
Övriga medverkande: Kristina Tamm Hallström, Handelshögskolan i
Stockholm/SCORE; Linda Wedlin, Uppsala universitet
Lokal: Hedbergsalen, hus 15
Tema: Forskning
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6C. Specialistkunskap + Bildning = Sant?
I den här sessionen ställer vi frågorna: Hur hittar vi balans mellan att arbeta
med å ena sidan instrumentellt lärande, specialistkunskaper och isolerade
modeller och å andra sidan helhetssyn, utifrånförståelse och kritiska
perspektiv i grundutbildningen? Hur hittar vi pedagogiska upplägg och
modeller för att integrera dessa på ett meningsfullt sätt? Exemplen som kort
presenteras som underlag för diskussionen är Business Management C (HiG) –
integration på c-nivå i en kurs i ledarskap och organisation där
organisationsklassiker, historiska och samtida, ges sammanhang genom två
grundläggande traditioner inom ämnet – neoklassiska och institutionella
perspektiv på organisationer. Samt exemplet Marknadsföring och organisation
A (UU) – integration mellan delämnena marknadsföring och organisation med
tyngdpunkt på både grundläggande modeller och idén om utbildning som
bildning.

Sessionsansvarig: Pär Vilhelmson, Högskolan i Gävle
Övriga medverkande: Ehsanul Chowdhury, Högskolan i Gävle; Maria
Fregidou-Malama, Högskolan i Gävle
Lokal: Seminarierum 229, hus 3
Tema: Undervisning

Pass 7: 14.00–14.45

7B. Utbildning, inbildning och avbildning – om företagsekonomins
förståelseformer
I en tid när det företagsekonomiska tänkandet genomsyrar snart sagt varje
område i samhället blir de begrepp som företagsekonomin använder och
genererar av central betydelse. Begreppen fungerar i tänkande och praktik som
verktyg för förståelse och kommunikation och driver därigenom betydande
delar av utvecklingen i samhället. Därför blir också begreppskritik särskilt
viktigt för ämnet företagsekonomi. Den här sessionen fokuserar
begreppsbildning och begrepp som verktyg i tankeprocesser. Sessionen tar upp
begrepp ur fyra olika perspektiv: 1) begreppsbildning och dess språkliga bas
(språkliga system för begreppsbildning); 2) historisering, makt och
konceptualisering av begrepp; 3), begreppsbildning genom visualisering och
bilder, samt 4) begrepp och berättande.

Sessionsansvarig: Pamela Schultz Nybacka, Södertörns högskola
Övriga medverkande: Jacob Östberg, Stockholms universitet; Karin Winroth,
Södertörns högskola; Martin Svendsen, Stockholms universitet
Lokal: Hedbergsalen, hus 15
Tema: Forskning
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7C. Hållbara affärsteorier (HAR): Transformativa styrmekanismer –
möjlighet eller hot mot företagsekonomiskt tänkande hos SMEs
Inom ekonomiavdelningen, Högskolan i Gävle, pågår forskningsprojekt inom
plattformen Hållbara Affärsrelationer. Projekten riktas mot hur
transformativa styrmekanismer påverkar små och medelstora företags (SMEs)
affärsutveckling. De styrmekanismer som studeras rör ökade krav på
digitalisering, utveckling av affärsmodeller, styrelsepåverkan och
hållbarhetsrapportering.

Speciellt sätts fokus på vilka
möjligheter och hot som
näringslivet möter och hur de
inverkar på transformationen från
institutionaliserade tänkesätt till att
anpassa sig till nyare sätt att tänka,
styra och agera i organisationer.

De utmaningar som nya
styrmekanismer innebär ställer krav
på företagsekonomisk forskning att
kunna hantera näringslivets
utvecklingsbehov.

I sessionen diskuteras hur SMEs
bättre kan anpassa sig till strategier 

kring hållbarhet, internationalisering och digitalisering? Vilka krav ställer det 
på forskningen?

Sessionsansvarig: Marije Renkema Singh, Högskolan i Gävle
Övriga medverkande: Kristina Mickelsson, Högskolan i Gävle; Daniela 
Fjellström, Högskolan i Gävle; Fredrik Hartwig, Högskolan i Gävle; Ehsanul 
Huda Chowdhury, Högskolan i Gävle
Lokal: Seminariesal 229, hus 3
Tema: Forskning
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Rundabordsdiskussion och workshops
 
Onsdag 17 oktober
 
Pass 1: 11.30 – 12.15
 
1F.(Undvik) Slentrianmässigt tänkande inom
marknadsföringsundervisningen
Marknadsföringsutbildningen på grundläggande nivå i Sverige är ofta mycket
likriktad och domineras av stora amerikanska eller engelska textböcker, även
om de ibland anpassats för den svenska marknaden. Ämnet presenteras på ett
tämligen tekniskt vis med konkreta förslag på hur företag ska agera för att
framgångsrikt föra sina produkter eller tjänster till marknaden. Även om
böckerna är gediget underbyggda med referenser till aktuell forskning så är de
i någon mening intellektuellt fattiga. Att så är fallet leder dessvärre till att även
själva marknadsutbildningen på grundläggande nivå allt som oftast är
intellektuellt fattig och tämligen renons på sådant som normalt sett ska prägla
högre utbildningen som kritiskt tänkande, exponering av dolda ideologiska
antaganden, och att utifrån flera olika perspektiv belysa ett fenomen.

Ett relativt ungt men dynamiskt forskningsfält som tar denna typ av aspekter
på allvar är Consumer Culture Theory (CCT – oftast konsumtionskulturteori
på svenska). I föreliggande session vill vi diskutera olika vis på vilket detta
kulturella perspektiv på marknadsföring kan (och bör!) användas för att
intellektualisera den företagsekonomiska grundutbildningen. Dels är det vår
övertygelse att detta leder till studenter som bättre förstår den kontext i vilket
marknadsföringsaktiviteter sker, vilket kommer göra dem bättre rustade att
efter examen jobba med marknadsföring. Vad som dock är ännu viktigare är
att man genom att sätta in marknadsföringspraktikerna i ett större kulturellt
sammanhang också hjälper studenterna att på ett bättre sätt förstå hur
företagande inte bara sker i ett samhälle, utan också aktivt skapar en viss typ
av samhälle. Detta öppnar i förlängningen upp för den typen av diskussioner
om etik, ansvar och politik som vi anser ska prägla den företagsekonomiska
utbildningen i högre grad.
 
Rundabords-diskussion

Sessionsansvarig: Jacob Östberg, Stockholms universitet
Övriga medverkande: Benjamin Hartmann, Göteborgs universitet; Sofia Ulver,
Lunds universitet
Lokal: Seminariesal 232, hus 3
Tema: Undervisning
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Pass 2: 14.30 – 15.15
 
2F. Hur arbetar olika företagsekonomiska institutioner med
sammanläggningsavhandlingen?
Det har varit tradition i företagsekonomi att skriva sin avhandling i form av
en monografi. Detta håller dock på att förändras och idag skrivs cirka hälften
av alla företagsekonomiska avhandlingar i formatet
sammanläggningsavhandling.
 
I denna workshop presenteras hur några företagsekonomiska institutioner
arbetar med sammanläggningsavhandlingar.
 
Har det blivit en etablerad form? Vilka krav ställs? Hur organiseras
doktorandprocessen? Hur ser examinationen ut? Detta är exempel på frågor
som kommer att diskuteras tillsammans med en inbjuden panel med
representanter från några institutioner.
 
Vi vill på FEKIS 2018 fortsätta den diskussion som vi har startat på FEKIS
2016 i Uppsala och på FEKIS 2017 i Malmö. Vi hoppas att vi detta år kan
närma oss frågan om vi i Sverige borde ha snarlika krav och riktlinjer eller om
respektive lärosäte skall utveckla sina egna. Vad tänker och tycker du?
 
Välkommen att diskutera ett aktuellt ämne som många berörs av!
 
Workshop
 
Sessionsansvarig: Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet
Övriga medverkande: Nils Brunsson, Uppsala universitet
Lokal: Seminariesal 232, hus 3 
Tema: Forskning
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Pass 3: 15.45 – 16.30
 
3F. Tankande och tänkande – från begrepp till sammanhang i
företagsekonomisk undervisning
Vi har bland kollegor vid olika lärosäten noterat en stark polarisering i två
olika läger. Det ena lägret består av de som arbetar med forskning i form av
kvalitativa data och tolkande företagsekonomi och det andra består av de som
arbetar med kvantitativa data och analyserande företagsekonomi.
 
Vi ser att denna polarisering också
påverkar undervisningen och därför
finns det ett tydligt behov att föra
en diskussion kring denna
polarisering. För att få denna
diskussion att leda i en konstruktiv
riktning har vi har valt att utgå från
Foucaults distinktion mellan binärt
och ternärt tänkande.
 
Vår förhoppning är att denna
distinktion kan utgöra ramverk för
en konstruktiv diskussion, präglad
av öppenhet och en möjlighet till
syntes.
 
Workshop
 
Sessionsansvarig: Rebecka Johansson, Malmö universitet
Övriga medverkande: Camilla Berntson, Malmö universitet
Lokal: Seminariesal 232, hus 3
Tema: Undervisning
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Torsdag 18 oktober
 
Pass 4: 10.00 – 10.45
 
4E. Den empiriska delen av redovisningsuppsatser
Uppsatsarbetena vårterminen 2018 skiljde sig inte från många tidigare års,
åtminstone i meningen att många uppsatsgrupper tvingas ägna en väsentlig del
av tiden åt att ”jaga empiri”. Ändå slutar det ofta med ett fåtal intervjuer eller
en enkät med stor bortfallsprocent. Om generalisering av resultatet
eftersträvas blir det utopiskt. Någon talade träffande om anorektisk empiri.
 
Som sagt inget nytt bekymmer utan snarare något som förvärrats, och man
erinrar sig Elinor Ostroms forskning om allmänningens dilemma: alltför
många, långa och många gånger ofärdiga enkäter eller intervjufrågeformulär
har medfört en sönderbetad allmänning, i meningen de praktiker som ska
svara på enkäter eller ställa upp på intervjuer.

En debattartikel ”Ett nobelpris i ekonomi visar vägen för bättre uppsatser”
(Balans nr 6-7/2012 s 41f) avslutades med att det ”endast” är frågan om att
börja kommunicera om detta och ställa upp: handledare och studerande måste
bearbeta enkäter och intervjufrågor, och begränsa målgrupperna, och
praktiker måste besvara enkäter eller låta sig intervjuas.
 
Uppmaningen anammades dock inte 2012, utan bekymret kvarstår. Alltså är
det dags att upprepa uppmaningen och få till stånd ett samarbete. Att
återskapa betet på en allmänning kräver åratal av idogt (sam)arbete!
 
Rundabords-diskussion
 
Sessionsansvarig: Sven-Arne Nilsson, Linköpings universitet
Övriga medverkande: Lena Högberg, Linköpings universitet
Lokal: Seminariesal 232, hus 3
Tema: Undervisning
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4F. Företagsekonomin och jämställdheten: #metoo och sen då?
Hur bidrar det företagsekonomiska tänkandet till att reproducera ojämställda
strukturer och kulturer i akademin – och i samhället? Hur bidrar bristande
jämställdhet inom forskning och utbildning i företagsekonomi till ojämlikhet i
samhället?
 
Som företagsekonom är det vanligt att peka på problemen med
nationalekonomers teorier och modeller – men vilket är vårt eget ansvar? Hur
står det egentligen till med
företagsekonomin och
jämställdheten?
 
Vi inleder med ett urval reflektioner
från den akademiska vardagen
innan vi öppnar upp för allmän
diskussion.
 
Rundabords-diskussion
 
Sessionsansvarig: Karin Svedberg
Helgesson, Handelshögskolan i
Stockholm
Övriga medverkande: Ebba Sjögren,
Stockholms universitet; Matilda
Dahl, Uppsala universitet
Lokal: Seminariesal 238, hus 3
Tema: Övrigt
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Pass 5: 11.15 – 12.00
 
5E. En kritiskt orienterad entrepenörskapsutbildning
Entreprenörskap ses i regel som ett begrepp som ger akademin tillträde att lära
unga människor att starta företag. Men skulle inte
entreprenörskapsundervisning också kunna vara något annat? Som till
exempel att diskutera och problematisera idén om den entreprenöriella,
rationellt ekonomiska och ansvarsfulla människan och hur den idén kommit
att underbygga vår tids medborgarideal, eller rentutav själva tanken om att
vara människa.
 
Eller kan det vara en möjlighet att koppla samman entreprenörskap med
hållbar utveckling, men inte på ett normativt sätt som föreskriver hållbarhet
som en ny lukrativ bransch, utan en undervisning som inte väjer för de glapp
som uppstår mellan det ansvar som förväntas tas av individer, organisationer
och stater.
 
Under de senaste sju åren har vi på Stockholm Business School utvecklat
kurser om entreprenörskap som söker problematisera entreprenörskap där vi,
med hjälp av olika samhällsvetenskapliga teorier, bjudit in våra studenter att
analysera olika entreprenörskapsfenomen ur ett sociologiskt perspektiv.
 
Några av de tankevurpor, insikter och oväntade möten som uppstått delar vi
med oss av i den nya boken ”Revitalizing Entrepreneurship Education”.
Författarna beskriver i boken hur de introducerat entreprenörskap med
koppling till frågor om reflexivitet, genus (klass och etnicitet), ’entrepreneurial
self’, ansvar, hållbarhet, filosofi, kreativitet och sårbarhet. Syftet har varit att
bättre förstå entreprenörskap, och att förflytta både lärare och studenter en ny
plats där alternativa möjligheter kan bli synliga och alternativa beslut kan
fattas.
 
Workshop
 
Sessionsansvarig: Karin Berglund, Stockholms universitet
Övriga medverkande: Birgitta Schwartz, Stockholms universitet; Jessica
Lindbergh, Stockholms universitet; Anna Wettermark, Stockholms universitet
Lokal: Seminariesal 232, hus 3
Tema: Utbildning
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5F. A-nivån, fortsatta diskussioner – tradition och förnyelse i den
inledande kursen i företagsekonomi
Ämnet för sessionen har diskuterats vid FEKIS ämneskonferenser 2016 och
2017 och förtjänar en fortsatt, levande diskussion. Sessionen avser att
diskutera ämnesinnehåll och pedagogisk utveckling kopplat till den inledande
kursen.
 
Workshop
 
Sessionsansvarig: Jan Lindvall, Uppsala universitet
Övriga medverkande: Gun Abrahamsson, Örebro universitet
Lokal: Seminariesal 238, hus 3
Tema: Utbildning
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Pass 6: 13.00 – 13.45
 
6E. Revisionsinspektionens förslag till nytt utbildningssystem
Framtida revisionen heter en flik på webbplatsen (https://
www.revisorsinspektionen.se/om-ri/) för Revisorsinspektionen (RI), och där
kan man läsa om åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt
förtroende för revisionen. Vidare att för detta krävs ett öppet samtal, och
också akademin är central i dialogen. Det låter allmänt progressivt, och
spontant bör akademin naturligtvis delta i samtalet.
 
En rad debattartiklar hösten 2017, på www.tidningenbalans.se, visar dock att
de åtgärder som RI är i färd med att genomföra är allt annat än
okontroversiella. Jan Marton finner i en krönika (Tidningen Balans 3.2018 s
38) det bekymmersamt att RI arbetar för att sänka kraven på kompetens hos
auktoriserade revisorer, den totala utbildningstiden ska sänkas med en
fjärdedel. Mera tillspetsat att det inte längre ska krävas högskoleutbildning
med fördjupning i redovisning och juridik. Marton framhåller att
högskoleutbildningens styrka är just ett fokus på konceptuell fördjupning. Det
som är på gång kan ses som det mest omvälvande sedan
revisorsauktorisationen startade 1912, utifrån diplomering från Stockholms
Handelshögskola.
 
Vad akademin ska säga i dialogen är självklart en viktig fråga att diskutera,
och olika synpunkter framfördes i debattartiklarna. En ännu mer påträngande
fråga för oss inom akademin är implikationerna för de fördjupande kurserna i
redovisning, och den närliggande juridiken. Apropå dialog förs en sådan
mellan akademin och FAR, och vid sessionen kommer en sammanfattning av
hur långt den nått ges.
 
Rundabords-diskussion
 
Sessionsansvarig: Sven-Arne Nilsson, Linköpings universitet
Övriga medverkande: Fredrik Nilsson, Uppsala universitet; Jan Marton,
Göteborgs universitet
Lokal: Seminariesal 232, hus 3
Tema: Utbildning
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6F. Ifrågasätt fasta fundament
Vad händer om de föreställningar företagsekonomin har om hur kunskap,
människor, organisationer och marknader fungerar inte är rätt? Vad skulle
hända med dagens företagsekonomi om de fasta fundamenten ifrågasattes och
ersattes med andra paradigm.
 
Här ett antal exempel på frågeställningar:

1. Knowledge management á la Nonaka är fortfarande förhärskande. Kunskap
betraktas som ett objekt som kan delas, köpas och byggas in strukturellt
kapital. Polanyi&#039;s syn på kunskap skulle ha stor betydelse för hur
man bygger upp kunskapsöverföring och kunskapsutveckling inom och
mellan organsationer.

2. Amerikansk beteendepsykologi kan ifrågasättas som grund för
organisationstänkandet.

3. Upper echelon theory (Quigley & Hambrick, 2014) där endast
toppledningen anses intressant att studera och företagets strategi och
framtid anses vara ett ledningsbeslut. Det anses t o m att “the CEO effect”
har ökat trots alla diskussioner om kunskapssamhället där team av kunniga
medarbetare skulle var den stora förändringsfaktorn för företagets strategi.
Detta skulle ha betydelse för inriktning på både utbildning och forskning.

4. Institutioner anses rigida och oföränderliga och idealet är att kapitalet skall
vara rörligt och snabbflytande och kunna lämna en institution som inte
längre anses intressant. Företaget, fabriken läggs ner. Verksamheten
avvecklas och en annan tas upp. Hur skulle diskussionen föras om
institutioner istället skulle ses som föränderliga och dynamiska med
medarbetare som behöver mobiliseras för att radikala förändringar av
verksamheten ska göras.

5. En kolonial vit manlig förståelse av kulturer baserat på Hofstedes
kulturdimensionsteori (https://www.hofstede-insights.com/country-
comparison/sweden/) ligger till grund för många internationella
management och ledarskapskurser. De koloniala värderingarna skulle
behöva ifrågasättas i dagens affärsutbildningar där kategorisering av
nationella kulturer görs utan hänsyn tagen till den differentiering som har
skett inom och mellan nationer under de senaste årtiondena. En ny syn på
kulturer som sammansatta och inte en gång för alla givna skulle efterfrågas.
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6. Ifrågasätta marknader som i neo-klassisk nationalekonomi anses ha perfekt
konkurrens och sätta fokus på de globala marknader, där konkurrensen är allt
annat än perfekt och företag tillskansar sig monopolränta och informationen
är ojämnt distribuerad. Ett ensidigt och idealiserat marknadsbegrepp hindrar
andra dimensioner som samhälle, miljö och människor. Komplexitet och
ömsesidiga beroenden talar för detta.
 
”… de som studerar företagsekonomi tänker mer instrumentellt, mer sällan

diskuterar kursinnehållet utanför
lärosalarna, läser färre böcker vid
sidan av kurslitteraturen, besöker
färre konstutställningar, konserter
och teaterföreställningar … tendens
att ensidigt fokusera på framtida
karriärer … utgår från att
everything is business.” (Kristensson
Uggla, 2012: 139)
 
7. Artificiell intelligens (AI)
accelererar i en allt högre takt. Vad
händer om företagsekonomins
modeller måste ta hänsyn till AI-
lösningar som innefattar allt från
användning av datorers råstyrka för
att automatisera enkla saker, till
övermänskliga färdigheter?

 
Rundabords-diskussion
 
Sessionsansvarig: Sara Philipson, Högskolan i Gävle
Övriga medverkande: Elisabeth Kjellström, Lunds universitet; Torkild
Thanem, Stockholms universitet
Lokal: Seminariesal 238, hus 3
Tema: Forskning
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Pass 7: 14.00 – 14.45
 
7E. Digital kompetens och digitalt ledarskap
Under ett speciellt tema diskuterar sessionen utbildning i ”Digital kompetens
och digitalt ledarskap”. Enligt regeringens digitalisering är detta två delmål i
strategin. Allmänt anses universitetsvärlden kunna spela en betydande roll i en
pågående samhällsutveckling. Vad kan det innebära och vad gör vi inom
akademin?
 
Detta är ett tema som allt sedan FEKIS start 2008 har diskuterats vid
konferensen. Ett ämne som nu uppenbart är än viktigare för samhället,
organisationerna och individerna.
 
Workshop
 
Sessionsansvarig: Jan Lindvall, Uppsala universitet
Lokal: Seminariesal 232, hus 3
Tema: Undervisning

 
7F. Ledarskapsutveckling av yrkesverksamma – erfarenheter och
metoder
Denna session syftar till att diskutera olika lärosätens erfarenheter av, och
metoder för, att driva ledarskapsutveckling både för privat och offentlig
sektor. Linnéuniversitetet deltar i flera samverkansprojekt bl. a. via Centrum
för ledarskap i Småland (Kampradfinansierat projekt för Småländskt
ledarskap) och Traineeutbildning inom landstinget och sessionen fokuserar på
att möjliggöra för utbyte av erfarenheter med andra.
 
Workshop
 
Sessionsansvarig: Magnus Forslund, Linnéuniversitetet
Övriga medverkande: Katarina Zambrell (sessionsledare), Linnéuniversitetet;
Mikael Lundgren (sessionsledare), Linnéuniversitetet; Lars Lindqvist,
Linnéuniversitetet
Lokal: Seminariesal 238, hus 3
Tema: Övrigt
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Tack till våra sponsorer och utställare!
 

Välkommen att träffa våra utställare i Ljusgården under konferensen.
 

Hubro Education
Ge ekonomistudenterna praktik! Hubro Educations webbaserade företagsspel
ger studenterna möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper genom
praktisk tillämpning. De blir engagerade, får en djupare förståelse och en
överskikt hur olika delar av ett företag hänger ihop.
 
Kom till vår monter för en demonstration av våra företagsspel i ekonomi eller
marknadsföring!
 
Kontaktperson: Monica Novik Tennfjord, Co-Founder og VP of Higher
Education. E-post: monica@hubroeducation.com, tel: +47 48217131
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Liber
Temat för årets konferens är företagsekonomiskt tänkande, och för oss på
Liber ger det en direkt koppling till den tänkande företagsekonomen. Vem är
hen? Det må vara professorn i företagsekonomi eller förstaårsstudenten som vi
ser framför oss, men gemensamt har de att deras tänkande både präglas av
företagsekonomins historia genom vedertagna teorier och begrepp, och
samtidigt knuffas till av samtidstrender.
 
Som ett ledande förlag är det Libers ambition att knyta samman dessa världar
– de kunniga med de kunskapstörstande, det vedertagna med det nya. Därur
föds våra böcker. Betraktar vi dessa med glasögon färgade av årets tema så ser
vi tydligt åt vilket håll tänkandet lockas:
 
Det hållbara tänkandet – där vi rör oss bortom redovisningens traditionella
fokus till frågeställningar om hur vi redovisar hållbarhet – läser vi om i
Hållbarhetsredovisning.
 
Det långsiktiga tänkandet – där vi förnyar och förfinar våra texter löpande,
behåller det som fungerar och fungerat över tid, och kompletterar med nytt –
manifesteras bäst genom Den nya affärsredovisningen, vår ledande bästsäljare
som nu finns ute i sin 21:a upplaga.
 
Det ansvarsfulla tänkandet – med den centrala frågan om var gränserna för att
kunna ta ansvar faktiskt går – läser vi om i vår kommande upplaga av
Organisation och ansvar, till våren.
På tänkandets tema funderar vi också på vad som håller tankarna på en hög
nivå och vad som får oss att orka tänka djupt och väl.
 
Skulle du under konferensdagarna behöva fylla på med energi som håller dig
pigg, kom till Libers monter. Vi bjuder på nyttiga shots medan vi pratar
kurslitteratur med dig!
 
Mer information: www.liber.se
 
McGraw Hill Education
I 130 år har McGraw Hill Education gått från att vara ett ledande förlag till
att idag vara ett marknadsledande inlärningsvetenskapligt företag. Genom en
ledande position erbjuder vi idag adaptiva lärandesystem som ger varje enskild
student en personlig läs- och lärupplevelse som möjliggör dem att nå sin fulla
potential oberoende från tidigare erfarenheter, individuell förmåga och
klassens takt etc.
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Vi har även flera populära spelbaserade och artificiella intelligenta
matematikverktyg som har bevisats ge fantastiska resultat. Alla våra verktyg
är designade att stödja vårt fantastiska utbud av evidensbaserad och omtyckt
kurslitteratur.
 
Är du intresserad att veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Vänligen kom fram
till vårt bord på konferensen så berättar vi mer hur ni kommer bli
konkurranskraftiga för nya generation Z. Ser fram emot att ses där!
 
Läs mer här: https://www.mheducation.co.uk/higher-education/business-and-
economics
 
Organisation & samhälle
Organisation & samhälle är en tidskrift med artiklar författade av forskare
och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och
universitet. Artiklarna knyter an till aktuella teman i forskning och
samhällsdebatt.
 
Företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs i samhällsdebatten. Det
moderna samhället är i högsta grad ett organisationssamhälle där olika slags
organisationer är både extremt vanliga och dessutom mycket betydelsefulla.
 
Svensk företagsekonomi står för både breda och djupa kunskaper om hur
organisationer fungerar, t ex hur de struktureras och styrs, deras relationer till
marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi. Sådana
kunskaper är centrala för att förstå många viktiga samhällsproblem.
 
Mot denna bakgrund har föreningen beslutat att starta tidskriften
Organisation och samhälle: svensk företagsekonomisk tidskrift (OS).
Tidskriftens idé är att belysa viktiga samhällsfrågor utifrån
företagsekonomiska kunskaper och forskningsrön. OS vänder sig till alla som
är intresserade av aktuella samhällsfrågor, dvs. inte enbart till verksamma
inom akademin.
 
Mer information: www.org-sam.se
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Sanoma Utbildning
Sanoma Utbildning är ett läromedelsförlag som startade 1993. Vi producerar 
både tryckta och digitala läromedel i allt från matematik, språk och 
samhällskunskap till ekonomi, juridik och filosofi. Utmärkande för oss är vår 
förankring i klassrummen – alla våra läromedelsförfattare är lärare och nästan 
alla våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både 
pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret 
underlätta lärare och elevers vardag.

Inom segmentet Högskola och Universitet ger vi ut flertalet läromedel och vi 
uppdaterar och utökar ständigt vår utgivning. Bland årets nyheter kan nämnas 
följande helt nya eller uppdaterade utgåvor: Företagsekonomi – från begrepp 
till beslut (upplaga 7), IFRS – i teori och praktik (upplaga 5), Digital 
marknadsföring (upplaga 2), Employer branding och Projektledning (upplaga 
7). Dessa och flera andra tiltar har du möjlighet att titta på vid vårt bokbord –
vi finns på plats för att berätta mer och ta emot dina synpunkter!

Mer information: www.sanomautbildning.se

Studentlitteratur
Vi är på plats under FEKIS 2018 med utvalda titlar ur vår utgivning. Du får 
möjlighet att bläddra i nyheter inom företagsekonomi, organisation och 
ledarskap. Vid bokbordet kan vi hjälpa dig med provexemplarsbeställningar 
eller nyhetsbrevsprenumeration. Vi är även stolta över att få sponsra 
registreringsfikat. Välkommen förbi vårt bokbord! Vi ses!

Mer information: www.studentlitteratur.se

Visma
Vi är Sveriges största leverantör av program för bokföring, lönehantering, 
fakturering och redovisning till småföretag och redovisningsbyråer.

När du väljer Visma Spcs utbildar du med samma program som många av 
Sveriges småföretag redan använder. Dessutom är vi populära bland svenska 
lärosäten. Vi har ett brett utbud, allt ifrån bokföring och näthandel till 
löneadministration och redovisning.

Mer information: www.vismaspcs.se
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