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Välkommen till
Företagsekonomin och granskningssamhället
Hjärtligt välkomna till Handelshögskolan vid Örebro universitet och den åttonde ämnes
konferensen i företagsekonomi som sätter fokus på företagsekonomin och gransknings
samhället ur många olika infallsvinklar.
Att bli granskad och att granska andra antas numer vara gott, omistligt eller åtminstone
nödvändigt. Genomskinlig och till synes objektiv kunskap om hur och på vilka grunder vi
fattar beslut, hur vi bemöter en kund, en elev, en patient eller medborgare eller hur bra vi
lyckas uppfylla vårt ansvar har kommit att uppfattas som en garanti för demokrati, an
svarsutkrävande, effektivitet och goda värderingar. Men att göra sig granskningsbar och att
engagera sig i jämförandets logik kan upplevas som en onödig belastning, som påträngan
de eller pinsamt. Det är dock näst intill omöjligt att argumentera mot de högre värden som
öppen, systematisk och rationell granskning antas tjäna.
I virvelströmmen av intensifierad mätning, granskning och offentlig botgörelse har före
tagsekonomiämnet en central roll. Vi utbildar många, om än inte alla, av de experter som
opererar granskningssamhällets grottekvarnar. Våra studenter blir de som ”kan systemen”,
de behärskar granskningspraktikernas vokabulär och höga motiv och de förskriver bot
görelse för den som misslyckats. I ämnets forskning har granskningssamhället varit ett
etablerat tema sedan mer än ett decennium. I denna forskning pendlar vi företagseko
nomer ofta mellan troskyldig upptagenhet av tekniker, lätt olust och intet förpliktande
avståndstagande.
Men kan vi avsvära oss ansvar för utvecklingen av granskningssamhället? Eller finns det så
mycket gott med transparens, öppenhet och ansvarsutkrävande att granskningssamhällets
bördor måste bäras med jämnmod? Granskningssamhället är mångdimensionellt. Företag
och förvaltningar, ägare och politiker, media och forskare är ofta långt mer sammanflätade i
spelet om granskning och ansvarsutkrävande än man vill medge.
Vi ser fram emot en intressant och givande FEKISkonferens 2015, fylld med spännande
diskussioner och kreativa möten!

Sven Helin
Prefekt
Handelshögskolan vid
Örebro universitet

Ulla Eriksson-Zetterquist
Ordförande
Föreningen Företagsekonomi i Sverige

Företagsekonomerna vid Örebro universitet hälsar er välkomna!
Örebro universitet har sin grund i den utbildning som etablerades i Örebro under 1960-talet, då som filial
till Uppsala universitet. Sedan dess har det skett en omfattande resa till det som idag är Örebro univer
sitet – ett universitet som idag rankas i spannet 301–350 när Times Higher Education rankar världens
främsta universitet.
Professionsutbildningar är hjärtat av dagens utbildningsutbud och med program som utbildar civilekono
mer, jurister, civilingenjörer, läkare, psykologer och lärare finns goda valmöjligheter till de som vill stu
dera i Örebro. I Handelshögskolans program sker kontinuerligt samarbete och utbyte med det regionala
näringslivet genom bl.a. projekt, företagsbesök, gästföreläsningar och praktikplatser, samtidigt som vi
erbjuder alla våra studenter goda möjligheter att studera utomlands en termin eller två.
En av våra stora tillgångar är våra studenter som är engagerade i såväl studier som omvärldskontakter och
organisationsfrågor. Detta är något som märks mycket väl i studenternas kårsektion, Sesam, som toppar
ligan bland Örebro universitets studentsektioner vad gäller såväl andel medlemmar som omsättning. De
engagerar sig i allt från näringslivsdagar och mentorskapsprogram till utbildningsbevakning. Några av
våra studenter kommer ni att möta på FEKIS-konferensen där de agerar studentvärdar.
På den nästan 50-åriga resan har lärosätet gått från en utbildningsintensiv högskola till ett forskande
universitet. Idag är det de flesta lektorer i företagsekonomi engagerade i externfinansierade forsknings
projekt. Forskning bedrivs huvudsakligen inom två centrumbildningar, Ceroc och Interorg. Inom Ceroc
studeras olika aspekter på styrning inom organisationer med särskilt fokus på sifferbaserade praktiker,
samt socio-ideologisk styrning såsom etiska uppförandekoder och organisatoriska och sociala identiteter.
Inom Interorg ligger fokus i forskningen på utbyten mellan företag. Empiriskt studeras strategi, logistiska
system och entreprenörskap/innovation som griper över företagsgränser, och/eller påverkar och påverkas
av parter runt om företaget.
Genom FEKIS-konferensen inviger vi vårt nya hus, Novahuset, som i skrivande stund delvis är en bygg
arbetsplats, men som lagom till konferensen bidrar med en utmärkt plats för granskning inom, och av,
det företagsekonomiska ämnet.
Välkomna till Örebro!

Projektgruppen för den företagsekonomiska ämneskonferensen 2015
på Handelshögskolan vid Örebro universitet

Fr.v.: Magnus Frostenson, Frans Prenkert, Ida Andersson-Norrie, Jonas Gerdin, Christina Öberg, Sven Helin,
Gun Abrahamsson, Hans Hasselbladh, Lina Windh

1977 grundades
Högskolan i Örebro,
1999 omvandlades högskolan
till Örebro universitet

Handelshögskolan omfattar,
förutom Företagsekonomi,
även Informatik, Nationalekonomi
och Statistik

På Örebro universitet arbetar
1200 anställda, 100 av
dessa finner du på Handelshögskolan

Handelshögskolan har
internationellt studentutbyte
med över 50 lärosäten
världen över

Åtta av Örebro universitets
80 program finns på Handelshögskolan

På Örebro universitet studerar
17 000 studenter, 2 300 av
dessa läser på Handelshögskolan

PLENUM

ONSDAG 21 OKTOBER

PLENUM 1 21 oktober, kl. 10.10–11.30. Aula Nova

Vem granskar företagen (egentligen)?
Välkommen till en diskussion om hur granskningen av företag går till i
det nya mediesamhället. Nya krav ställs på företag i form av transparens och ansvarstagande. Journalister, politiker och investerare kräver
ökad öppenhet och mer information. Media granskar företag på ett mer
aggressivt och kampanjinriktat sätt än tidigare och andra intressenter
ansluter till mediedreven med egen opinionsbildning. Revisorerna däremot kritiseras för brist på proaktiv granskning. Så vem står egentligen
för granskningen idag och på vems mandat? Hur ska företag hantera
den nya situationen?
Ansvariga
Tommy Borglund (moderator), Örebro universitet och
Hallvarsson & Halvarsson
Sven Helin, Örebro universitet

Martin Ahlquist
Grundare av samhällsmagasinet Fokus

Salomon Bekele
Senior Advisor
TeliaSonera

Medverkande
Martin Ahlquist, grundare av samhällsmagasinet Fokus
Salomon Bekele, Senior Advisor, TeliaSonera
Dan Brännström, Generalsekreterare, FAR
Sofie Nachemson Ekwall, Handelshögskolan i Stockholm
och tidigare journalist på Dagens Industri

PLENUM 2 21 oktober, kl. 15.30–16.30. Aula Nova

Audit Society – the story continues
Michael Power is Professor of Accounting at London School of Economics. He has published widely on accounting, auditing and risk management in many prestigious journals, including Organization Studies;
Accounting, Organizations and Society; and Journal of Management
Studies. One of his most well-known works is the book The Audit Society:
Rituals of Verification (Oxford University Press, 1999).
Power is educated at St Edmund Hall, Oxford; Girton College, Cambridge; and LSE, and is the former Director of the Centre for the Analysis of
Risk and Regulation (CARR) at LSE. He is also a Fellow of the Institute
of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) and an
Associate member of the UK Chartered Institute of Taxation. Power is an
honorary fellow of the Institute for Risk Management (IRM) and has held
visiting fellowships at the Institute for Advanced Study, Berlin and at All
Souls College, Oxford. In 2009, he was awarded honorary doctorate in
Economics (University of St Gallen, Switzerland) and in 2013 honorary
doctorate in Social Science (Uppsala University, Sweden).
Keynote
Michael Power, London School of Economics
Presentatör
Bino Catasús, Stockholms universitet

Michael Power
London School
of Economics

Bino Catasús
Stockholms universitet

TORSDAG 22 OKTOBER
PLENUM 3

PLENUM

22 oktober, kl. 10.10–11.45. Aula Nova

Professionens medverkan i lärosätenas styrning
Kollegiala beslut på olika nivåer rörande centrala frågor har länge varit
ett viktigt inslag i styrningen av akademiska institutioner. Denna p rincip
har under senare tid tenderat att begränsas. En viktig kraft i denna
riktning är pläderingen för linjeorganisationens hierarkiska ledarskap.
En annan faktor av betydelse är att professionen drar sig undan
medverkan till förmån för den egna vetenskapliga produktionen. Mot
denna bakgrund ska sessionen diskutera lämpliga former för s amspel
mellan ledning och profession. Två viktiga frågor är: Vilken roll kan och
ska professionen spela i lärosätenas styrning? Hur kan professionen
stimuleras att mer delta i styrningen?

Ulla Eriksson-Zetterquist
Göteborgs universitet

Jens Schollin
Rektor Örebro universitet

Ansvarig
Lars Engwall, Uppsala universitet
Medverkande
Ulla Eriksson-Zetterquist, Göteborgs universitet
Hans Hasselbladh, Örebro universitet
Jens Schollin, rektor, Örebro universitet
Linda Wedlin, Uppsala universitet

PLENUM 4

22 oktober, kl. 15.20–16.30. Aula Nova

Granskning i och av det demokratiska samhället

Louise Bringselius
Ekonomihögskolan vid
Lunds universitet

Erik Amnå
Professor i statskunskap,
Örebro universitet

I den offentliga sektorns verksamheter är granskning nära förknippad med den demokratiska processen. Då aktualiseras andra mål än
effektivitet eller åtminstone borde det vara så. I denna paneldebatt
diskuterar vi frågor så som:
❱ Hur bidrar olika former av granskning till att stärka demokratin?
❱ Blir medborgare och politiker mer informerade om vad som inte
fungerar?
❱ Ger granskning en grund för att utveckla alternativa förhållningssätt
och arbetsmetoder?
❱ Vilken roll har de yrkesverksamma ekonomerna i granskningen av de
offentliga verksamheterna? Förstår de till fullo att offentliga verksamheter har fler mål än att effektivt hushålla med sina resurser?
Kan de bidra till att granskningen får en ensidig och snäv inriktning,
som bortser från demokratiska värden och demokratiska processer?
❱ Vad bör granskning av offentliga verksamheter leda till?
❱ Är ansvarsutkrävande viktigare än ”lärande och utveckling”?
❱ Är bakåtriktat ansvarsutkrävande viktigare för demokratin än att
utveckla verksamheten baserat på lärdomar av granskning?
❱ Är det politiska systemet lämpat att ta ställning till vilka lärdomar
som ska ligga till grund för förändring av offentliga verksamheter?
Ansvarig
Hans Hasselbladh, Örebro universitet
Medverkande
Erik Amnå, professor i statskunskap, Örebro universitet
Louise Bringselius, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Bengt Jacobsson, Södertörns högskola
Claes Norgren, f.d. riksrevisor
Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet

PROGRAM
08.00–10.00
Foajén Novahuset

10.00–10.10
Aula Nova

10.10–11.30
Aula Nova

ONSDAG 21 OKTOBER

Registrering och fika
Välkommen
Handelshögskolans prefekt, Sven Helin och FEKIS ordförande, Ulla Eriksson-Zetterquist
hälsar välkommen till årets FEKISkonferens vid Örebro universitet
PLENUM 1

Vem granskar företagen (egentligen)?
Ansvariga: Tommy Borglund, Sven Helin
Medverkande: Martin Ahlquist, Salomon Bekele, Dan Brännström och Sofie Nachemson-Ekwall

11.30–12.15
Aula Nova

12.15–13.10
Foajén Novahuset

13.10–14.00

Föreningsstämman
Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS)			

Lunch
A01 Mediernas roll i
granskningssamhället
Lokal: Aula Nova

A02 Betygsnämnden som

kvalitetsgaranti

Lokal:T211

B01 Etik i grundutbild
ningen – hur förbereder vi
studenterna för kris?

C01 Samarbeten och logis
tiska flöden

Lokal: T227

C02 Revisorns förändrade
roll

B02 Den företags
ekonomiska uppsatsen och
examensarbetet i industriell
ekonomi och organisation
– utveckla teori eller lösa
problem?

Lokal: T215

D01 Handledare: mentor,
motståndare eller psykolog?
– vad trodde vi, vad vill vi
och vad är vår roll?
Lokal: T219

Lokal: T225

Lokal: T213

14.10–15.00

A03 Granskning av forsk

ningsansökningar:
kvalitet eller kompromiss?!

B03 Jag skriver, du skriver,
vi skriver. Skrivande för
undervisning och lärande.

C03 Hållbarhet i styrning
och redovisning
– vem bryr sig?

Lokal: T227

Lokal: T213

Lokal: T219

A04 Marknadsföring och
konkurrens i gransknings
samhället – om Marknadsdomstolens, Konkurrens
verkets och Konsumentverkets roller

B04 HRM utifrån företags
ekonomiskt perspektiv

D02 Oh captain, my captain
– en diskussion om handledaren och dess roll under
avhandlingsarbetet
Lokal: T225

Lokal: T215

Lokal: Aula Nova

15.00–15.30
Foajén Novahuset

Fika

15.30–16.30

PLENUM 2

Aula Nova

Audit Society – the story continues
Keynote: Michael Power Presentatör: Bino Catasús

16.40–17.30

A05 Vår egen granskning.
Reflektioner kring
peer-review processer i
akademiska tidskrifter
Lokal: Aula Nova

B05 Progression i
utbildningen: Hur stödjer vi
utvecklingen av studenter
nas skrivförmåga?
Lokal: T227

A06 Professionerna och
granskningssamhället
Lokal: T211

17.45

Bussar till city

Långhusets entré Scandic Grand Hotell och Elite Stora Hotellet

19.30
Elite Stora Hotellet

Middag Stora Hotellet

C04 Tillväxt – den enda
framkomliga vägen?
Urbaniseringens effekter för
kommuner av olika storlek
Lokal: T213

C05 Mätning av forskning
ens samhälleliga påverkan:
Är du spridningsbar, lilla
vän?
Lokal: T215

D03 Avhandlingens
betydelse sen
– livsverk eller körkort?
Lokal: T225

TORSDAG 22 OKTOBER
08.20

PROGRAM

Bussar från city

08.20 Scandic Grand Hotell 08.30 Elite Stora Hotellet

09.00– 09.50

A07 Sortering genom
granskning: ackrediteringar,
rankningar och utvärderingar
Lokal: Aula Nova

			

B06 Forskningsanknytning i
redovisningsutbildningen
Lokal: T211

B07 En granskning av
inledningskapitlet i
45 uppsatser från tre
lärosäten

C06 Om att lära (ut) och
leda (in). Reflektioner kring
ledarskap i förändring
Lokal: T227

			

Lokal: T213

B08 Kön Styr Lön
Lokal: T225

09.50–10.10
Foajén Novahuset

Fika

10.10–11.45

PLENUM 3

Aula Nova

Professionens medverkan i lärosätenas styrning
Ansvarig: Lars Engwall
Medverkande: Ulla Eriksson-Zetterquist, Hans Hasselbladh, Jens Schollin, Linda Wedlin

11.45–13.00
Foajén Novahuset

13.00–13.50

Lunch
A08 Vem ska utvärdera
Högskolan?

B09 Återerövra studenterna!
Lokal: T227

Lokal: Aula Nova

Lokal: T211

A09 Ackreditering driver
kvalitetsarbete

C08 Administrationssam
hället i universitetsvärlden
Lokal: T213

Lokal: T225

14.00–14.50

C07 Granskning, rapporte
ring och hållbarhet

A10 Studenterna granskar:
Vad, varför och för vem?

B10 Att undervisa om
organisationer

Lokal: T225

Lokal: T213

A11 Utvärdering och rangord
ning av forskning: Peer-Review
vs. bibliometri?!

C09 Hur förändras yrkes
rollen inom redovisning och
revision i framtiden?
Lokal: T211

Lokal: T227

14.50–15.20
Foajén Novahuset

Fika

15.20–16.30

PLENUM 4

Aula Nova

Granskning i och av det demokratiska samhället
Ansvarig: Hans Hasselbladh
Medverkande: Erik Amnå, Louise Bringselius, Bengt Jacobsson, Claes Norgren, Andreas Norlén

SESSIONER 21–22 OKTOBER
A01 Mediernas roll i granskningssamhället
Onsdag 21/10, kl. 13.10–14.00. Lokal: Aula Nova
Mediernas uppgift att granska makten är central i ett
demokratiskt samhälle. Att medierna är har viktiga roller
att spela i granskningssamhället kan därför tas för självklart. Mindre självklart är hur denna roll tar sig uttryck,
vilka ”granskningstekniker” som används, vilka som deltar och vilka konsekvenser denna granskning får för
organisationer. Utvecklingen bör även förstås utifrån att
de granskade själva strävar efter att vara synliga. Det mediala rampljuset lockar och anses erbjuda legitimitet och
anseende. I ett digitaliserat medielandskap kan dessutom
alltfler organisationer ta sig rollen som nyhetsproducent.
Välkomna att diskutera mediernas roll som granskare!
Ansvariga
Maria Grafström, Score (Stockholm Centre for
Organizational Research) vid Handelshögskolan
i Stockholm och Stockholm universitet
Elena Raviola, Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet och Copenhagen Business School
Medverkande
Matilda Dahl, Uppsala universitet
Jonas Edlund, Agendachef, P4 Örebro, Sveriges Radio
Emma Ek, fil dr, offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet
Mats Eriksson, docent, medie- och kommunikations
vetenskap, Örebro universitet
Institutionen för humaniora, utbildnings- och
samhällsvetenskap vid Örebro universitet

A02 Betygsnämnden som kvalitetsgaranti
Onsdag 21/10, kl. 13.10–14.00. Lokal: T211
Betygsnämnden har ansvar för att bedöma om en avhand
ling får godkänt eller ej. ses Ofta ses den som en ceremoni
snarare än ett aktivt beslutsforum. Anledningen är att
man då bortser från att betygsnämndens konstruktion
även innebär granskning av institutionens, fakultetens
och lärosätets arbete. Med grund i våra erfarenheter av
betygsnämnder – lyckade och mindre lyckade exempel –
kommer vi att diskutera denna form av granskning. Om
en avhandling inte helt håller måttet, vem är det som
granskas då?
Ansvariga
Peter Dobers, Södertörns högskola
Ulla Eriksson-Zetterquist, GRI, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet

A03 Granskning av forskningsansökningar:
kvalitet eller kompromiss?!
Onsdag 21/10, kl. 14.10–15.00. Lokal: T227
Vetenskaplig kvalitet står förstås i fokus. Men är (och
kan) egentligen granskningen av ansökningar vara fri från
särintressen, lojaliteter och ’politisk korrekthet’? Finns det
inte också en risk för att bedömare premierar studier som
’man känner igen’, medan alternativ forskning betraktas
med skepsis? Under denna session får du möjlighet att
diskutera med två erfarna bedömare och en forskare som
både får ja och nej på sina ansökningar utan att riktigt
förstå varför.
Ansvarig
Jonas Gerdin, Örebro universitet
Medverkande
Jan Löwstedt, Stockholms universitet
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm

A04 Marknadsföring och konkurrens i gransk
ningssamhället – om Marknadsdomstolens,
Konkurrensverkets och Konsumentverkets roller
Onsdag 21/10, kl. 14.10–15.00. Lokal: Aula Nova
I departementsskrivelsen Ds 2014:2 (Patent- och
marknadsdomstol) föreslås en omorganisation av vissa
specialdomstolar varigenom de inordnas i det allmänna
rättsväsendet. Det innebär att de avvecklas som själv
ständiga domstolar. Det är en av Sveriges bäst bevarade

A: GRANSKNINGSSAMHÄLLET

hemligheter med konsekvenser för granskningssamhällets funktion. I sitt remissvar avstyrkte Marknadsdomstolen ändringarna i dess egen verksamhet. Förslagets
genomförande har senarelagts men är ingen politisk
stridsfråga, och frågan berörs inte i massmedia. Specialdomstolarna och granskningsmyndigheterna har en viktig
roll i granskningssamhället, och denna session handlar
om deras roller och hur de kan komma att förändras.
Ansvariga
Lars Hallén, Mälardalens högskola
Frans Prenkert, Örebro universitet
Medverkande
Per Carlson, ordförande i Marknadsdomstolen
Arvid Fredenberg, chefsekonom och avdelningschef,
Konkurrensverket
Lars Hallén, Mälardalens högskola och ledamot i
Marknadsdomstolen
Karin Lindell, vice ordförande i Marknadsdomstolen,
f.d. konsumentombudsman, f.d. generaldirektör för
Konsumentverket, f.d. riksrevisor

A08 Vem ska utvärdera Högskolan?
Torsdag 22/10, kl. 13.00–13.50. Lokal: Aula Nova
Att anordna en paneldebatt/diskussion med anledning
av Utbildningsdepartements förslag på ny utvärderingsmodell.
Ansvariga
Alexander Beck, Civilekonomerna
Nils Brunsson, Uppsala universitet
Medverkande
Betty Malmberg, Riksdagsledamot, M
Thomas Strand, Riksdagsledamot, S
Viveka Persson, tf. avdelningschef, UKÄ

A09 Ackreditering driver kvalitetsarbete

Torsdag 22/10, kl. 13.00–13.50. Lokal: T225
Sessionen inleds med två korta presentationer från
Carina och Johan som baserat på sina erfarenheter pratar
om hur deras skolors kvalitetsarbete förbättrats genom
internationell ackreditering. Presentationerna följs av
A05 Vår egen granskning. Reflektioner kring frågestund/diskussion. Carina och Johan har erfarenheter
av såväl arbete med EQUIS som AACSB.
peer-review processer i akademiska tidskrifter
Ansvariga
Onsdag 21/10, kl. 16.40–17.30. Lokal: Aula Nova
Carina Gråbacke, Handelshögskolan vid
Att publicera sig akademiskt föregås oftast av granskning Göteborgs universitet
och påföljande förfining av manuskript. I denna session
Johan Larsson, Internationella Handelshögskolan
diskuterar vi denna granskningsprocess utifrån de med
i Jönköping
verkandes redaktionserfarenheter från tidskrifter som
t.ex. Academy of Management Review, Administrative
A10 Studenterna granskar: Vad, varför
Science Quarterly, Industrial and Corporate Change,
och för vem?
Organisation & Samhälle och Scandinavian Journal of
Torsdag 22/10, kl. 14.00–14.50. Lokal: T225
Management.
Sessionen handlar om hur, varför och för vem kursutvärAnsvarig
deringar genomförs. Vi pratar om kursvärderingssystem,
Fredrik Tell, Uppsala universitet
interaktiva kursutvärderingar och studenternas syn på
Medverkande
kursutvärderingar. Vad är det man bedömer?
Nils Brunsson, Uppsala universitet
Kan vi som lärare påverka utfallet och hur? Vilken nytta
Hans Hasselbladh, Örebro universitet
har och gör kursutvärderingar? Och för vem?
Stefan Jonsson, Uppsala universitet
Ansvariga
A06 Professionerna och granskningssamhället Johan Holtström, Linköpings universitet
Christina Öberg, Örebro universitet
Onsdag 21/10, kl. 16.40–17.30. Lokal: T211
Medverkande
En vanlig slutsats när det gäller konsekvenserna av
Simon Lundh, Örebro universitet
granskningssamhället för professioner är att det är till
Representanter från Sesam (Handelshögskolans
förfång. De professionellas autonomi begränsas och i och sektion i Örebro studentkår)
med det riskeras även kvaliteten på deras arbete. Under
denna session kommer vi att presentera och diskutera
A11 Utvärdering och rangordning av forsk
några av de strategier professioner tillämpar för att
ning: Peer-Review vs. bibliometri?!
hantera det tryck som granskningssamhället skapar.
Torsdag
22/10, kl. 14.00–14.50. Lokal: T227
Ansvariga
I denna session ställer vi oss frågan om det ”nya”
Maria Blomgren, Uppsala universitet
sättet att värdera och rangordna forskning på, genom
Caroline Waks, Uppsala universitet
mätningar av t.ex. citeringar, bara är av ondo? Kanske är
Medverkande
bibliometri ett mer demokratiskt och resurseffektivt sätt
Hans Englund, Örebro universitet
att utvärdera forskning jämfört med traditionell kollegial
Peer-Review? Som vi kommer att visa på denna session
A07 Sortering genom granskning: ackredite skulle t.ex. kvinnor och forskare vid yngre lärosäten
ringar, rankningar och utvärderingar
gynnas om bibliometriska analyser gavs större vikt vid
Torsdag 22/10, kl. 09.00–09.50. Lokal: Aula Nova
fördelning av forskningsanslag.
Sessionen syftar till att diskutera valet av kriterier vid
Ansvariga
olika slag av akademiska granskningar. De medverkande Jonas Gerdin, Örebro universitet
har på olika sätt sysslat med de tre olika granskningsme- Tobias Johansson, Örebro universitet
toderna ackreditering (Tina Hedmo), rankning (Thorsten
Medverkande
Nybom och Linda Wedlin) samt internutvärdering (Gunilla Ulf Sandström, bibliometriker, Örebro universitet
Lindström). De grundläggande frågorna under sessionen
är hur kriterierna vid dessa olika slag av granskningar
väljs, hur de sedan används och hur de tre slagen av
granskning samspelar.
Ansvarig
Lars Engwall, Uppsala universitet
Medverkande
Tina Hedmo, Uppsala universitet
Gunilla Lindström, prorektor, Örebro universitet
Thorsten Nybom, rektors rådgivare, Örebro universitet
Linda Wedlin, Uppsala universitet
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B: UTBILDNING

B01 Etik i grundutbildningen – hur förbereder
vi studenterna för kris?

B04 HRM utifrån företagsekonomiskt
perspektiv

B07 En granskning av inledningskapitlet i
45 uppsatser från tre lärosäten

Onsdag 21/10, kl. 13.10–14.00. Lokal: T227
En diskussion om hur man kan använda erfarenheter av att bli granskad i media i undervisningen och
skapa förståelse bland studenter för etikens betydelse i
ledarskapet. Hur skapa förståelse för det nya medielandskapets krav på transparens och ansvarstagande från
framtidens chefer?
Ansvarig
Tommy Borglund, Örebro universitet
Medverkande
Martin Ahlquist, tidningen Fokus
Salomon Bekele, Senior Advisor, TeliaSonera
Thomas Lennerfors, Uppsala universitet
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm

Onsdag 21/10, kl. 14.10–15.00. Lokal: T215
Inom våra fekutbildningar ges allt fler kurser och program
med inriktning på HRM. Dessa står i kontrast till personalvetarprogrammen som ges inom sociologi. Det finns
även en potentiell spänning mellan feks HRM-utbildning
och den svenska HR professionen som är närmare knuten
till p-programmen.
❱ Hur skapar vi en balans mellan den ekonomiska och den
sociologiska logiken i HR-undervisningen?
❱ Hur kan vi stödja HR-professionen respektive övriga
delar av HR-arbetet i vår undervisning?
❱ Hur förbereder vi studenter både för arbete med HR
operativt och för arbete i personalavdelningar?
Ansvarig
Annika Schilling, Linnéuniversitetet
Medverkande
Johan Berglund, Handelshögskolan i Stockholm
Freddy Hällsten, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet

Torsdag 22/10, kl. 09.00–09.50. Lokal: T213
Med utgångspunkt i dåvarande Högskoleverkets (HSV)
utvärdering av kvaliteten i de företagsekonomiska utbildningarna har inledningskapitlet i 45 företagsekonomiska
uppsatser undersökts. 15 uppsatser valdes ut från ett
lärosäte som av HSV bedömdes ha mycket hög kvalitet,
15 från ett som bedömdes ha hög kvalitet och 15 från ett
som bedömdes ha bristande kvalitet. Några resultat från
undersökningen presenteras under ca 30 minuter och
därefter följer en allmän diskussion.
Ansvarig
Hans Englund, Örebro universitet

B02 Den företagsekonomiska uppsatsen
och examensarbetet i industriell ekonomi
och organisation – utveckla teori eller lösa
problem?
Onsdag 21/10, kl. 13.10–14.00. Lokal: T213
Utbildningen i företagsekonomi avslutas liksom utbildningen i industriell ekonomi och organisation med att
studenterna skriver en uppsats. I den här workshopen
diskuterar vi hur uppsatsen och examensarbetet skiljer
sig åt och vad man kan lära av de båda arbetena. Vad
är möjligheterna och problemen med att ha en extern
uppdragsgivare? Hur långt kan en uppsatsförfattare på
kandidat-, magister-/masternivå komma vad gäller att ge
underbyggda förslag på lösningar och att utveckla teori?
Hur kan/bör vi förhålla oss till examensmålen för olika
examina när vi handleder och genomför seminarier?
Ansvariga
Mats Engwall, KTH
Anette Hallin, Mälardalens högskola
Jessica Lindberg, Stockholms universitet

B03 Jag skriver, du skriver, vi skriver.
Skrivande för undervisning och lärande.
Onsdag 21/10, kl. 14.10–15.00. Lokal: T213
Vi skriver hela tiden som lärare, som forskare, som
studenter, både inom akademin och utanför. Men hur
gör vi det? I den här sessionen diskuterar vi skrivande
i. Med inspiration från den nyligen redigerade boken
Skrivande om skrivande (2015) och från hur skrivande
används av studenter och i undervisning vill vi involvera
seminariedeltagarna i en reflektion kring skrivandets roll
i undervisning.
Ansvariga
Benedikte Borgström, Malmö Högskola
Jenny Helin, Uppsala universitet
Maria Norbäck, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet
Elena Raviola, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet
Medverkande
Jonna Alfredsson, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet
Matilda Dahl, Uppsala universitet
Anette Hallin, Mälardalens högskola

B05 Progression i utbildningen:
Hur stödjer vi utvecklingen av studenternas
skrivförmåga?
Onsdag 21/10, kl. 16.40–17.30. Lokal: T227
Det kommer allt fler signaler om att studenter har svårt
att kommunicera i skrift. Brister handlar såväl om
grammatik som avsaknad av ett kritiskt förhållningssätt.
Studenter tenderar att reproducera text istället för att
syntetisera och skriva fram en egen position i relation
till existerande litteratur. Vi är dock övertygade om att
akademiskt skrivande kan utvecklas genom medveten
pedagogik. Idén med sessionen är att sätta igång erfarenhetsutbyte kring hur vi arbetar med dessa frågor.
Ansvariga
Gun Abrahamsson, Örebro universitet
Magnus Hoppe, Mälardalens högskola
Medverkande
Eva Lindell, Mälardalens högskola
Pamela Schultz Nybacka, Södertörns högskola

B06 Forskningsanknytning i redovisnings
utbildningen
Torsdag 22/10, kl. 09.00–09.50. Lokal: T211
Högskolelagen stadgar ett nära samband mellan forskning och utbildning. Redovisning är en praktik. Studenten
ska bli anställningsbar. Få blir forskare. Sessionen
presenterar två kursupplägg med olika balans mellan
forskning och praktik. Vi önskar en diskussion och ett
erfarenhetsutbyte angående följande huvudfrågor:
❱ Vad innebär forskningsanknytning i redovisningsutbildningen och varför vill vi åstadkomma detta: syften
och mål?
❱ Hur åstadkommer vi en forskningsanknytning som
förverkligar målen?
Ansvarig
Gunilla Myreteg, Örebro universitet
Medverkande
Per Forsberg, Örebro universitet
Jan Greve, Örebro universitet

B08 Kön Styr Lön
Torsdag 22/10, kl. 09.00–09.50. Lokal: T225
De kvinnliga ekonomer vi utexaminerar tjänar mindre än
sina manliga kolleger. Inte bara det – de förväntar sig
lägre lön redan som studenter.
Vad gör vi åt det? Vilka goda exempel finns bland oss att
lära av? Sessionen presenterar fakta om löner och förväntningar på lön, inkl. en enkät bland Fekis medlemmar
som vi gjort nu under sommaren, men fokus ligger på
diskussion och att lära av varandra.
Ansvariga
Alexander Beck, Civilekonomerna
Johan Larsson, Jönköping International Business School
Anna Nyberg, Handelshögskolan i Stockholm

B09 Återerövra studenterna!
Torsdag 22/10, kl. 13.00–13.50. Lokal: T227
Ekonomstudenter är idag ofta sysselsatta med en rad
andra aktiviteter parallellt med sina studier. Hur får vi
dem att fokusera på och prioritera sitt lärande? Vad är
en rimlig belastning? Hur kan vi öka deras lärande inom
ramen för befintliga resurser? Hur kan man t ex organisera
inlärningen av generella färdigheter? I denna workshop
får vi ta del av erfarenheter och utvecklingsarbete från
HHS och EHL.
Ansvariga
Martin Blom, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Dan Frost, Umeå universitet
Anna Nyberg, Handelshögskolan i Stockholm

B10 Att undervisa om organisationer
Torsdag 22/10, kl. 14.00–14.50. Lokal: T213
Vilka bilder av organisationer och företag presenterar vi
som företagsekonomer för studenterna? Vilket fenomen är
det vi producerar och reproducerar i undervisningspraktik
och litteratur? Vad lyfts fram – och vad marginaliseras?
Ansvarig
Johan Alvehus, Högskolan i Kristianstad och
Lunds universitet
Medverkande
Tommy Jensen, Stockholms universitet
Monica Lindgren, KTH
Malin Tillmar, Linköpings universitet

SESSIONER 21–22 OKTOBER
C01 Samarbeten och logistiska flöden
Onsdag 21/10, kl. 13.10–14.00. Lokal: T215
Organisering, styrning och granskning av logistiska flöden
involverar många aktörer med olika krav, behov och roller
och kräver samarbete, samordning och synkronisering.
Hur mäts t.ex. effektivitet eller måluppfyllelse i dessa
sammanhang? Hur organiseras logistiska system på
bästa sätt? Vilka praktiska exempel finns det på framgång och vad kan vi lära av andras motgångar? Denna
workshop handlar om organisering, styrning och granskning av logistiska flöden i industriella sammanhang.
Ansvariga
Helena Forslund, Linnéuniversitetet
Frans Prenkert, Örebro universitet
Medverkande
Jerker Sjögren, Senior Adviser Lindholmen, Science Park,
Göteborg och f.d. programchef CLOSER

C02 Revisorns förändrade roll
Onsdag 21/10, kl. 13.10–14.00. Lokal: T225
Revisionsbranschen genomgått stora förändringar och
omfattande standardisering. Kraven på dokumentation
och kontroll har ökat vilket medfört en högre grad av
specialisering för många revisorer. Revisionspliktens
avskaffande har lett till minskad andel revision, men
redovisningstjänster och rådgivning efterfrågas. Hur
har revisorns roll förändrats? Bör förändringarna inom
branschen påverka utbildningen för att öka studenternas
anställningsbarhet?
Ansvarig
Karin Seger, Örebro universitet
Medverkande
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR
Örjan Alexandersson, Grant Thornton
Gunilla Eklöv Alander, SBS, Stockholms universitet

C03 Hållbarhet i styrning och redovisning
– vem bryr sig?
Onsdag 21/10, kl. 14.10–15.00. Lokal: T219
Årets Fekistema är granskningssamhället. Hållbarhet är
en prioriterad fråga såväl inom företagsekonomi som i
samhället i stort. Ett problem med hållbarhetstanken är
hur man för in den i verksamheten och sedan mäter och
analyserar resultaten. Granskning av hållbarhetsarbete är
därför viktigt. Sessionen diskuterar t.ex.: Hur återspeglas
nutidens hållbarhetsengagemang i styrning och redovisning? Vad gör företag och hur granskas det? Vad görs
inom akademin och finns det en koppling till samhället?
Ansvariga
Pontus Fryk, Liber AB
Helga Laurin, Liber AB
Medverkande
Gun Abrahamsson, Örebro universitet
Christian Ax, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet
Thomas Carrington, Stockholms universitet
Magnus Frostenson, Örebro universitet
Maria Grafström, Score (Stockholm Centre for
Organizational Research) vid Handelshögskolan
i Stockholm och Stockholm universitet

C: FORSKNING

C04 Tillväxt – den enda framkomliga vägen?
Urbaniseringens effekter för kommuner av
olika storlek
Onsdag 21/10, kl. 16.40–17.30. Lokal: T213
Kommuner står idag för stora utmaningar till följd av
urbanisering. De finns de som växer snabbt och de som
samtidigt tappar i befolkningsmängd. Generellt gäller att
de stora växer och de små krymper. Dessa omvandlingar
har medfört en debatt kring kommunstruktur, styrmodeller, finansiering av välfärd samt innovationer i offentlig
sektor. Resurser blir allt knappare i vissa kommuner
medan andra växer automatiskt. Det generella receptet
tycks vara tillväxt. Vi vill i denna session diskutera
utmaningar och alternativa lösningar. Detta är intressant
ur ett granskningsperspektiv då den offentliga sektorns
organisationer ständigt granskas samtidigt som det
efterfrågas nya lösningar vilka inte alltid kan hanteras av
de system som används.
Ansvariga
Sara Brorström, GRI, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet
Anders Parment, Stockholms universitet

C05 Mätning av forskningens samhälleliga
påverkan: Är du spridningsbar, lilla vän?
Onsdag 21/10, kl. 16.40–17.30. Lokal: T215
På uppdrag från regeringen har VR och Vinnova arbetat
med att ta fram metoder för att mäta forskningens
påverkan i samhället. Med en uttalad ambition om att
detta skall ingå i utvärderingskriterierna för framtida tilldelning av forskningsmedel är detta något som får direkta
konsekvenser för forskningssamfundet. Parallellt med
detta trycker ackrediteringsorgan på i samma riktning
och slutsatsen förefaller tydlig: vi behöver bli bättre på
att mäta även denna del av vårt arbete.
Ansvarig
Johan Magnusson, Alfrek, Göteborgs universitet och
Chalmers

C07 Granskning, rapportering och
hållbarhet
Torsdag 22/10, kl. 13.00–13.50. Lokal: T211
Företag granskas men är också i allt större utsträckning
själva granskare i olika sammanhang. Inte minst gäller
detta företagens hållbarhetsarbete där företag själva
tvingas granska underleverantörer för att undvika
skandaler och få underlag till hållbarhetsredovisning.
Denna granskning kan ta sig uttryck i olika former såsom
egna granskningsteam som besöker underleverantörer
världen över eller genom anlitade revisionsföretag som på
uppdrag av företaget eller en sammanslutning av företag
genomför granskningar. På denna session vill diskutera
hur dessa granskningar fungerar och vilka konsekvenser
de kan få för de som granskas och för det granskande
företaget.
Ansvariga
Niklas Egels Zandén, Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet
Sven Helin, Örebro universitet
Medverkande
Maira Babri, Umeå universitet
Tommy Borglund, Örebro universitet

C08 Administrationssamhället i
universitetsvärlden
Torsdag 22/10, kl. 13.00–13.50. Lokal: T213
I sessionen ska det diskuteras hur universitetens
administrativa system och dess krav inverkar på forskning och utbildning och hur detta förändrats. Ambitionen
är att personer från såväl forskning som med praktisk
erfarenhet ger sin syn på detta.
Ansvariga
Anders Forssell, Uppsala universitet
Anders Ivarsson Westerberg, Södertörns högskola
Medverkande
Lars Engwall, Uppsala universitet
Therese Iveby Gardell, Uppsala universitet

C06 Om att lära (ut) och leda (in).
Reflektioner kring ledarskap i förändring

C09 Hur förändras yrkesrollen inom
redovisning och revision i framtiden?

Torsdag 22/10, kl. 09.00–09.50. Lokal: T227
Ledarskap är inte alltid så lätt. Ändå är det många som
vill prata om dess betydelse och särskilt i tider av krav
om ständig förnyelse. Vilket ansvar och vilken roll spelar
utbildningen? Vad lär vi ut och hur? Hur leder vi in våra
studenter om vilka verktyg och metoder som ska skapa
morgondagens ”ledare”? Hur undviker vi den fördumning
som mycket av ledarskapsteorins hjälte- och önsketänkande lätt medför? I denna session kommer vi att
diskutera ledarskapsideologier och vad som händer – och
varför – när ledarskapet krackelerar.
Ansvariga
Mats Alvesson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Martin Blom, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Anna Jonsson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
samt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Torsdag 22/10, kl. 14.00–14.50. Lokal: T211
Utvecklingen idag går snabbare än den gjort tidigare.
Stiftelsen för Strategisk Forskning har i en studie kommit
fram till att hela 53 procent av arbetstillfällena i landet
kan komma att försvinna och automatiseras. En av de
branscher som berörs är redovisning.
Nuläget inom redovisningsbranschen och varför branschen börjar förändras.
Vart är vi på väg och vilka marknadskrafter driver
utvecklingen.
Framtidens yrkesroll inom redovisning och revision.
Ansvarig
Visma Spcs
Medverkande
Jan Söderqvist, Visma Spcs

SESSIONER 21–22 OKTOBER

D: FORSKARSTUDERANDE

D01 Handledare: mentor, motståndare eller
psykolog? – vad trodde vi, vad vill vi och vad är
vår roll?

D02 Oh captain, my captain
– en diskussion om handledaren och
dess roll under a vhandlingsarbetet

Onsdag 21/10, kl. 13.10–14.00. Lokal: T219
Sessionen behandlar handledning ur ett doktorand
perspektiv. Avhandlingsarbetet är en lång process som
kan vara lustfylld men också upplevas som pressande.
Idén med diskussionsseminariet är att samla doktorander i företagsekonomi från olika lärosäten för er
farenhetsutbyte runt handledning utifrån olika aspekter.
Genom att reflektera över sin egen handledning i ljuset
av andras upplevelser kan idéer om förbättringar och nya
arbetsformer för handledning växa fram.
Ansvariga
Cecilia Ekström, Örebro universitet
Kristina Sutter-Beime, Örebro universitet

Onsdag 21/10, kl. 14.10–15.00. Lokal: T225
I denna paneldebatt får vi ta del av mycket erfarna forskares tankar och reflektioner kring att vara handledare
under en doktorands avhandlingsarbete. Utmaningarna är
stora och det är inte alltid så enkelt att manövrera i teorin
och empirins farvatten. Vad innebär det att handleda,
från start, till mål? Vilka utmaningar ställs man som
handledare inför? Många olika tankar och inte alltid givna
svar. Fokus är dock på handledningen av doktorander, på
deras spännande väg under forskarutbildningen.
Ansvarig
Magnus Hansson, Örebro universitet
Medverkande
Mats Alvesson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Johan Lorentzon, Karlstads universitet
Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet

D03 Avhandlingens betydelse sen
– livsverk eller körkort?
Onsdag 21/10, kl. 16.40–17.30. Lokal: T225
Under forskarutbildningen lever doktoranden med
sin avhandling varje dag, vardag som helg. Det är ett
omfattande arbete som kan ta all tid, kraft och intresse i
anspråk. Hur upplever forskaren avhandlingstiden och sin
egen avhandling senare i karriären och vilken betydelse
har avhandlingen haft för det som hänt efteråt? På sessionen ges några seniora forskare möjlighet att reflektera
runt sin egen utveckling som forskare och handledare mot
bakgrund av sitt eget avhandlingsarbete.
Ansvarig
Linda Höglund, Örebro universitet
Medverkande
Jonas Gerdin, Örebro universitet
Maria Grafström, Score (Stockholm Centre for
Organizational Research) vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm

KONFERENSBUSSAR

BUSS

Vi kommer att ordna med busstransport från univer
sitetet till centrala Örebro efter konferensens slut på
onsdag den 21 oktober. På morgonen den 22 oktober
hämtar vi upp på samma platser för transport till uni
versitetet.

Buss nr 2 och 3 går från Resecentrum, via Järntorget
och Våghustorget mot Brickebacken. De stannar vid
Pressbyrån på campusområdet, därifrån tar det ca
2 minutera att gå till Nova. Bussarna går ungefär var
tionde minut.

Upphämtningsplatserna är på promenadavstånd från
hotellen i city. Bussarna kan inte köra fram till alla
hotellen då det är trångt om utrymme på gatorna i city.

Buss nr 9 går från Slottet, via Resecentrum mot univer
sitetet. Den stannar utanför Långhuset, därifrån tar det
ca 2 minutera att gå till Nova. Bussen går ungefär var
tjugonde minut.

Onsdag 21 oktober
Kl 17.45: Från universitetet till Scandic Grand Hotell
och Elite Stora Hotellet

Buss nr 10 går från Våghustorget mot universitetet.
Den stannar utanför Långhuset, därifrån tar det ca
2 minutera att gå till Nova. Bussen går ungefär var
tjugonde minut.

Torsdag 22 oktober
Kl 08.20: Från Scandic Grand Hotell
Kl 08.30: Från Elite Stora Hotellet

Buss nr 20 är en expressbuss som går direkt från Rese
centrum till universitetet. Den stannar utanför Lång
huset, därifrån tar det ca 2 minutera att gå till Nova.
Bussen går ungefär var tjugonde minut på morgonen
och eftermiddagen.

TAXI
Örebro Läns Taxi, 019-12 43 00
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1 Gravfält från järnåldern

S Studentbostäder

F Godsmottagning F

Östra Mark – konferensgård

Teknikhuset – Institutionen för
natur vetenskap och teknik, hörsal T,
byggnadsavdelningen, personalavdelningen

Prismahuset – Institutionen för hälsovetenskap och medicin, hörsal P1 och P2,
Campushälsan

Novahuset – Handelshögskolan vid Örebro
universitet, aula Nova

Musikhögskolan – hörsal M, konsertsal

Långhuset – studentcentrum, Institutionen
för juridik, psykologi och socialt arbete,
campusavdelningen, IT-avdelningen,
studentavdelningen, hörsalar L1, L2 och L3

Kårhus – studentkåren

Gymnastikhuset – Institutionen för
hälsovetenskap och medicin, idrottshallar,
hörsal G

Forumhuset – Institutionen för humaniora,
utbildnings- och samhällsvetenskap, hörsal
F och Bio

Entréhuset – rektor, rektors stab,
juristenheten, universitetskansliet,
externa relationer, extern finansiering,
ekonomiavdelningen, växel och reception,
kommunikationsavdelningen

Bilbergska huset – Institutionen för
naturvetenskap och teknik

Biblioteket – universitetsbiblioteket, aula

CAMPUS ÖREBRO

