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Tack till våra sponsorer!



Samtal om redovisning
Redovisning är ett språk, dess begrepp, modeller och praktik bidrar till att forma
samtidens samtal. Genom att göra Samtal om redovisning till konferensens 
tema belyses, utifrån olika utgångspunkter, konstruktioner av dessa samtal. I 
samtal finns avsändare och mottagare som gör tolkningar, vilka i sin tur leder 
till beslut och handlingar som är konsekvenser av samtal.

Varmt välkommen till våra samtal och till Ekonomihögskolan!
Konferenskommittén

Jörgen Carlsson    Caroline Hellström        Mattias Haraldsson       Karin Jonnergård

Liesel Klemcke     Niklas Sandell                  Marie Skougaard            Amanda Sonnerfeldt

 



Program | 1 December
Program | 1 december 
 

11.00-11.45 Registrering och mingel i Ljusgården  
Ljusgården 

12.00-12.45 Lunch Restaurang Inspira 
Scheelevägen 4 

13.00-13.45 Öppning av konferensen  
Crafoordsalen 

   

13.45-15.00 Samtal om: VD har ordet  
 

 Traditionellt har VD-ordet varit den del av årsredovisningen som rönt störst intresse. Men vad lär vi oss av 
att läsa detta VD-ord, vilken information finns här att hämta, vilka litterära kvaliteter har det och spelar 
dessa någon roll? 
 
Moderator: Peter Svensson 
 
Paneldeltagare: Torbjörn Flygt, Nils Liledahl, Mikael Sjöblom och Oline Stig 

Crafoordsalen 

15.00-15.30 Fikapaus  

Ljusgården 
 

15.30-17.00 
 

Samtal om:   
Att författa läroböcker i 
redovisning 

  

Samtal om:  
Hållbarhetsredovisning 

  

Diskussion om forskningstexter 
 

  

Under detta samtal 
diskuteras betydelsen av 
läroboksförfattande, hur 
pedagogik utvecklas i 
denna process och vilka 
incitament som finns att 
engagera sig i ett sådant 
författarskap. 

  

Används 
hållbarhetsinformation? Till 
vad? Vilka utmaningar står 
företag och 
revisionsbranschen inför med 
nya krav. 
 

 “The average professional: On the 
selection and socialization of 
auditors” 
 

- Thomas Carrington, Tobias 
Johansson, Gustav Johed & Peter 
Öhman 
 

“Accounting for migration: an 
inquiry into a sprawling research 

conversation” 
 

- Amanda Curry, Johan Sandström, 
Stig Westerdahl & Birgitta Vitestam 

 
“Management accounting on the 
drawing board: challenges and 
dilemmas of a course designer” 
 

- Anders Hersinger 
 
Ordförande:  
Karin Jonnergård 

  

 
 
 
 
 
Moderator:  
Caroline Hellström 
 

Paneldeltagare:  
Mats Benner,  
Ola Håkansson och Anna-
Karin Pettersson 

  

 
 
 
 
 
Moderator:  
Susanne Arvidsson 
 

Paneldeltagare:  
Anna Celsing och 
Fredrik Ljungdahl 

 

 Sal: 135  Sal: 136  Sal: 137 

19.00 Konferensmiddag Hos Talevski i Stadsparken 
Stadsparksgatan 

 



Program | 2 December
Program | 2 december 
 

 

9.00 -10.00 
 

Samtal om:   
Utbildning i redovisning 

  

Samtal om:  
Digitalisering av redovisning 

  

Diskussion om forskningstexter 

  

Ett samtal om hur 
utbildningen i redovisning 
och revision kan utvecklas 
på universitet/högskola 
respektive på 
revisionsföretagen. Hur 
kan vi/bör vi samarbeta? 
Vilka utmaningar står vi 
inför? 

  

Är tekniken ett hjälpmedel eller 
stjälpmedel? Ett samtal om vår 
förmåga och våra 
förutsättningar att använda och 
säkerställa stora mängder data. 

  

“The strategic apex role in 
shaping a disclosure strategy: a 
family firm in crisis” 
 

- Mattias Sandgren, Timur 
Uman, Mattias Nordqvist 
 

“A faustian bargain: The 
acceptance of fair value 

accounting” 
 

- Liesel Klemcke 
 
 

Moderator:  
Bino Catasus 
 

Paneldeltagare:  
Anna-Karin Brusk 
Rönnqvist,  
Eva Gustavsson, Mathias 
Nilsson och  
Sven-Arne Nilsson 

 Moderator:  
Andreas Jansson 
 

Paneldeltagare:  
Jørn-André Hansen,  
Zlatko Mehinagic, 
Andreas Sundström och 
David Stenmark 

 Ordförande:  
Amanda Sonnerfeldt 

 Sal: 135  Sal: 136  Sal: 137 

10.00-10.30 Fikapaus 
    

Ljusgården 
 

10.30-11.30 
 

Samtal om: 
Forskarutbildning 

  

Samtal om: 
Redovisning i styrelserummet 

  

Diskussion om forskningstexter 

 

Hur kan 
forskarutbildningen i 
redovisning utvecklas för 
att bättre möta behoven 
såväl inom akademien som 
praktiken? Hur hanterar vi 
frågor som svårigheter att 
rekrytera, bristande 
resurser etc.? 
 
 
 
 
Moderator:  
Jens Rennstam 
 

Paneldeltagare: 
Karin Jonnergård,  
Liesel Klemcke och 
Jan Marton 

 

 

På vilket sätt diskuteras 
redovisningsfrågor i 
styrelserummet? Vem är 
involverade i denna diskussion? 
Hur viktiga är 
redovisningsfrågor för 
styrelsen?  
 
 
 
 
 
 
Moderator:  
Ola Mattisson 
 

Paneldeltagare:  
Lisa Albertsson, 
Matts Kärreman och 
Anders Williamsson 

 

“Due-diligence and private 
environmental disclosure”  
 

- Natalia Berg 
 
“Institutional forces in reporting 

practice – effects of 
sustainability and the EU-

taxonomy on the Swedish Real 
Estate Market” 

 

- Christian Koch, John Lindgren, 
Hira Shahid & Jeaneth 

Johansson 
 

 
Ordförande:  
Mattias Haraldsson 

 Sal: 135  Sal: 136  Sal: 137 

11.30-11.45 Bensträckare     
 

 

11.45-12.45 
 

Samtal om:  Revisorsprofessionens utveckling   

 
 

Ett samtal från dåtid till framtid med anledning av FAR:s hundraårsjubileum. 

 

 

Moderator:  
Karin Jonnergård 
 

Paneldeltagare:  
Karin Apelman, Dan Brännström, Eva Carlsvi och Peter Öhman  

Crafoordsalen 

13.00-14.00 Lunch Restaurang Inspira 
Scheelevägen 4 

 



   

                                            

                                             

                                            Lisa Albertsson
   Auktoriserad revisor

   PwC

Lisa Albertsson är auktoriserad revisor och partner på PwC. Hon är verksam i Lund- och Malmöregionen och har arbetat på 

PwC i arton år. Lisa har en lång och gedigen erfarenhet från revision av börsnoterade företag. Lisa har erfarenhet av arbete 

med utvecklingsbolag inom medicinteknik och pharma, men också inom IT och mjukvara, och har bland annat arbetat med 

Axis, Lime och Camurus.

                                            

                                            
                                            Karin Apelman
   Generalsekreterare och Verkställande direktör

   FAR 

Karin Apelman är generalsekreterare och verkställande direktör för FAR. Karins karriär omfattar jobb i både privat och offentlig 

sektor, bland annat som generaldirektör för Exportkreditnämnden.

                                            

                                             

                                            

                                            Susanne Arvidsson
                 Docent, programchef för Mistra BIOPATH samt föreståndare för SSCEN

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Susanne Arvidsson forskar om hållbarhet och hållbar finansiering och leder flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom dessa 

områden. Susanne anlitas som expert inom hållbarhets- och ekonomirelaterade områden, är ordförande i Dagens Industris 

hållbarhetsranking Hållbara Bolag och är initiativtagare till konferensen SUBREA.

    

                                            Mats Benner
   Rektor samt professor i forskningspolitik

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mats Benner ägnar sig särskilt åt studier av ledning och organisation av högre utbildning och forskning, i Sverige och 

i världen i stort. Han har nyligen utkommit med en bok på Edward Elgar om asiatiska universitet och hur de utvecklats  

de senaste decennierna.

                                            

                                            
                                             Anna-Karin Brusk Rönnqvist
   Chefsrevisor

   Revisorsinspektionen

Anna-Karin Brusk Rönnqvist är auktoriserad revisor och arbetar sedan 2017 på Revisorsinspektionen, som är regeringens 

expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Sedan sommaren 2021 är hon chefsrevisor och vice ordförande i 

myndighetens examensråd. Examensrådet är ett rådgivande organ i frågor om utbildning och examinering av revisorer.
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                                             Dan Brännström
   Rådgivare och styrelsearbetare, tidigare generalsekreterare i FAR

   Guldäpplen

 

Dan Brännström är ordförande i Skandias fullmäktige och styrelseledamot i ett antal företag och organisationer, däribland 

Svenskt Näringsliv. Han bedriver även coachning och rådgivning inom bolagsstyrning genom eget bolag – Guldäpplen AB. 

Under åren 2004–2018 var Dan Brännström generalsekreterare i branschorganisationen FAR. Dessförinnan var han under 

många år verksam som auktoriserad revisor och delägare vid EY (tidigare Ernst & Young).

                 Eva Carlsvi
   Auktoriserad revisor

   PwC

Eva Carlsvi har mer än 30 års erfarenhet av revision och rådgivning och är idag partner och auktoriserad revisor på PwC i 

Malmö, samt ledamot i styrelsen för PwC Sverige. Eva inriktar sig mot större företag, både börsnoterade och ägarledda, och 

har bred erfarenhet av energibranschen där hon leder PwCs svenska branschgrupp. Bland hennes kunder finns Vattenfall, 

BHG Group, KappAhl, Baltic Cable och Stockholm Gas.

   

                                            

                                            Bino Catasús
   Professor

   Stockholm Business School, Stockholms Universitet

Bino Catasús är sedan 2008 professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision vid Stockholms Universitet. 

Bino har ett brett forskningsintresse och har publicerat forskning i alltifrån miljöredovisning, redovisningsteori, styrning 

och revision. Under förra året utkom Bino med en bok på Studentlitteratur som heter Governance – en introduktion. För 

närvarande håller Bino på att avsluta ett projekt kring ”accounting literacy” där läsningen av siffrorna i de orangea kuverten  

och minpension.se analyseras.

                                             Anna Celsing
   VP, Group Sustainability

   Alfa Laval 

Anna Celsing är Alfa Laval koncernens hållbarhetschef och har som uppdrag att leda det strategiska hållbarhetsarbetet 

som genomsyrar hela organisationen. Som ledamot i ICC Global Environment & Energy Commission och ICC Sveriges 

Hållbarhetskommitté bidrar Anna även i det internationella policyarbetet inom hållbarhet.
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                                            Torbjörn Flygt
   Författare

Torbjörn Flygt är författare och har bland annat skrivit romanen Underdog, som belönades med Augustpriset 2001. 

Han har sammanlagt givit ut tio romaner. Torbjörn har också en ekonomexamen från Ekonomihögskolan i Lund, med  

inriktning Strategi och styrsystem.

   

                                            Eva Gustavsson
   Universitetsadjunkt och meriterad lärare, Avdelningschef för avdelningen för ekonomi

   Högskolan Kristianstad

Eva Gustavsson har mångårig erfarenhet av undervisning i redovisning på grundnivå, både på Linnéuniversitetet och Högskolan 

Kristianstad. Fokus i undervisningen har alltid lagts på förståelse av redovisning och redovisningsprinciper. Didaktik, främst 

inom redovisning, intresserar Gustavsson mycket.

   

                                            Jørn-André Hansen
   Senior Manager

   EY

Jørn-André Hansen är utbildad civilekonom från Bodø, samt ’MSc in Public Accounting’ (Høyere Revisorstudium) från BI Oslo. 

10 års erfarenhet som revisor hos EY både i Norge och i Sverige. Efter det 11 år på Qlik Technologies i Lund, primärt inom 

Corporate Finance. Har precis gått tillbaks till revision och är nu åter på EY. 

   

                                            Caroline Hellström
   Studierektor för grundutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen,

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Caroline Hellström är studierektor för grundutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. 

Hon forskar om samverkan mellan organisationer i den offentliga sektorn och i den tredje, frivilliga sektorn, samt  

om ekonomens yrkesroll.



   

                                            Ola Håkansson
   Förläggare

   Studentlitteratur

 

Ola Håkansson är sedan mer än tjugofem år förläggare för akademisk litteratur inom företagsekonomi och metodområdet. 

Han arbetar på Studentlitteratur, som är Sveriges största förlag för akademisk litteratur.

   
                                            Andreas Jansson
   Docent vid Internationella handelshögskolan 

   Högskolan i Jönköping

 

Andreas Jansson är docent vid internationella handelshögskolan i Jönköping. Han undervisar och forskar inom redovisning 

och bolagsstyrning och har under de senaste åren varit inblandad i ett forskningsprojekt som undersökt digitalisering av 

redovisning och framväxten av branschen av mjukvara för redovisningsändamål för små- och medelstora företag i Sverige.

   
                                            
                                            Karin Jonnergård
   Professor i företagsekonomi

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

 

Karin Jonnergård är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hennes forskningsinriktning är 

bolagsstyrning och övergripande styrning av företag, offentliga organisationer och professioner. Hon studerar digitaliseringen 

av redovisning och styrning av dubbelsidiga plattformar. 

   

                                            Liesel Klemcke
   Lektor

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

 

Liesel Klemcke är lektor och forskar om bland annat redovisningsreglering, finansiell rapportering samt redovisningshistoria. 

Hon har tidigare varit verksam som bland annat revisor och skatterådgivare.
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                                            Mats Kärreman
   Universitetslektor i företagsekonomi

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Matts Kärreman är universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot bolagsstyrning. Hans forskning kretsar 

huvudsakligen kring bolagsstyrning, strategi och beslutsfattande och han har publicerat böcker, bokkapitel och artiklar 

inom samtliga dessa områden. Han är en ofta anlitad talare och rådgivare inom näringslivet och har under många år utbildat 

styrelseledamöter och företagsledare i bolagsstyrning.

          

                                            
                                             Nils Liliedahl
   Generalsekreterare

   Sveriges Finansanalytikers Förening

Nils Liliedahl har arbetat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i nästan 20 år med bolags- och IFRS-övervakning. Han är även 

medlem i juryn för ”Sveriges bästa årsredovisning” från 2004 och ordförande i samma jury 2013–2021. Generalsekreterare i 

SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening) sedan 2010.

   

                                            Fredrik Ljungdahl
   ESG-controller

   Wihlborgs Fastigheter

 

Fredrik Ljungdahl är rådgivare och controller med inriktning mot ESG/hållbarhet på det börsnoterade fastighetsbolaget 

Wihlborgs. Fredrik har arbetat med hållbart företagande i olika roller i mer än 25 år. Han har disputerat inom företagsekonomi/

hållbarhetsrapportering på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, varit verksam som universitetslektor och forskare, samt 

konsult och revisor på KPMG och PwC.

   

                                            

                                             Jan Marton
   Docent, Viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

   Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Jan Marton är verksam inom forskning, undervisning och samverkan med inriktning extern redovisning. Han ansvarar för 

forskarutbildningen i företagsekonomi vid Göteborgs universitet och har betydande erfarenhet av handledning och kurser 

inom forskarutbildning. Jan är en del av styrgruppen för Forskarskolan i Redovisning (FIRE) och är vice ordförande i Svenska 

Revisionsakademin (SRA).

OM TALARNA



                                            

                                            
                                            Ola Mattisson
   Universitetslektor i företagsekonomi

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsmässigt riktas Ola Mattissons intresse mot styrning och ledning av organisationer. Han undervisar inom strategi 

och management på skolans masterprogram men är också verksam i executive-program riktade mot aktiva praktiker (bland 

annat styrelseprogrammet).

   

                                            Zlatko Mehinagic
   Partner och auktoriserad revisor

   Deloitte

Zlatko Mehinagic är partner och auktoriserad revisor på Deloitte och jobbar idag med revisioner av både stora och medelstora 

internationella bolag i olika roller. Han är också Audit Innovation Leader på Deloitte och leder på nordisk nivå arbetet med att 

modernisera och implementera analytics och andra innovativa lösningar i dagens revision.

   

                                            
                                            Mathias Nilsson
   Auktoriserad revisor, utbildningsansvarig

   Mazars 

Mathias Nilsson är auktoriserad revisor vid Mazars och sedan 2021 utbildningsansvarig. Mathias har omfattande erfarenhet 

av noterade och ägarledda bolag med inriktning mot tillverkande bolag och projektbolag. Han brinner för effektivitet/struktur 

och revisionsmetodik med kunden i fokus genom revisionen.

                                            

                                            Sven-Arne Nilsson
   Ekonomie doktor, redovisningsexpert

   Deloitte

Ekonomutbildning i Lund 1966–1971. Studierektor på Företagsekonomiska institutionen där 1971–1975. Ekonomichef 

eller controller 1975–1989, på åtta företag. Forskarstuderande och lärare på redovisningsfördjupningen i Lund från 1989. 

Disputation 1998 på utveckling av metoder för redovisning av goodwill. Redovisningsexpert på Andersen och sedan Deloitte 

från 1998. Uppsatshandledning i Lund till 2009 och som adjungerad professor i Linköping till 2018.
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                                            Anna-Karin Pettersson
   PhD, Universitetslektor

   Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Anna Karin Pettersson undervisar i externredovisning på samtliga nivåer. Hon är kursansvarig för ett antal kurser och 

utbildningsansvarig för en magisterutbildning samt författare till läroböcker inom IFRS och koncernredovisning. Inom forskning 

är intresset empiriska studier av redovisning i praktiken. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta som auktoriserad revisor 

och redovisningsspecialist. 

   

                                             
                                            Jens Rennstam
   Docent i företagsekonomi

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Jens Rennstam forskar och undervisar i organisationsteori vid Företagsekonomiska institutionen. Hans forskning inriktar sig på 

styrning och kontroll i organisationer, kunskap och kunskapsarbete, materialitet i organisationer, kön och mångfald, branding, 

och kvalitativ metod.

   
                                            Mikael Sjöblom
   Kommunikatör, skribent och författare

   Aspekta

Mikael Sjöblom har arbetat som journalist samt copywriter, men huvudsakligen som kommunikatör, bland annat som 

informationschef på Eon, Trelleborg AB och Alfa Laval samt det senaste decenniet som konsult på Aspekta. Har skrivit cirka 60 

”VD har ordet”. Har även skrivit ett tiotal böcker, främst biografier (bland annat om Nisse Hellberg i Wilmer X) och fackböcker 

(bland annat historiska böcker om Malmö FF).

   

                                            David Stenmark
   Domain expert- accounting, business analyst  

   Visma Spcs

David Stenmark är utbildad civilekonom från Växjö universitet (nuvarande Linnéuniversitetet). Arbetar med programutveckling 

på Visma Spcs i Växjö med fokus på molnprodukterna Visma Skatt och Bokslut Pro samt Visma eEkonomi. Därutöver svarar 

han på redovisningsfrågor, bevakar lag- och regeländringar samt deltar i specialprojekt inom redovisningsområdet.
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                                            Oline Stig
   Författare och kulturskribent

Oline Stig har varit verksam som författare och kulturskribent sedan 1999. Hon har även arbetat som skrivarlärare vid Lunds 

universitets författarskola och medverkat i en lärobok om organisering: ”En berättelse om organisering”. Oline är sedan några 

år bosatt i Köpenhamn.

   

                                             Andreas Sundström
   Lektor

   Stockholms universitet

Andreas Sundström är biträdande prefekt och forskare i redovisning vid Stockholms universitet. Andreas forskning är 

tvärvetenskaplig och kopplar samman sociala perspektiv på verksamhetsstyrning med vetenskapsteoretiska diskussioner inom 

STS (Science and Technology Studies). Andreas har tidigare varit gästforskare vid bland annat London School of Economics & 

Political Science och University of California, Berkeley. 

   

                                            Peter Svensson
   Docent i företagsekonomi

   Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Peter Svensson forskar och undervisar på Företagsekonomiska institutionen. Hans forskning är oftast inspirerad av olika typer 

av diskursanalys och han har bland annat studerat reklam- och konsultbyråer, medarbetarundersökningar, brand management-

diskursen, chefsutbildningar och finansiell kommunikation. Han har dessutom arbetat med metodutveckling och då i synnerhet 

kvalitativ metod. Just nu bedriver han forskning om ekonomisk brottslighet.

   

                                            
                                            Anders Williamsson
   Civilekonom 

Anders är civilekonom från Lunds universitet och har mer än 40 års internationell erfarenhet inom life science området och 

varit rådgivare till bl.a. EQT. Anders har varit CEO för HemoCue AB. Anders har under de senaste 25 åren erfarenhet som 

styrelseordförande från flera börsnoterade bolag och också styrelseerfarenhet från ett flertal mindre icke noterade bolag. 

Under sin karriär har Anders delvis bott och arbetat i England och USA. Anders har genomgått Stockholmsbörsens utbildning 

för styrelseledamöter 2007.
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                                            Peter Öhman
   Professor i företagsekonomi

   Mittuniversitetet och Centrum om forskning om ekonomiska relationer (CER) 

Peter Öhman är lärare och forskare i företagsekonomi (inom främst redovisning och revision) vid mittuniversitetet i Sundsvall. 

samt ansvarig för ett av universitetets forskningscentrum och för samverkansfrågor vid den humanvetenskapliga fakulteten.
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Kontakta oss!

För ytterligare information,  
vänligen kontakta: nrk2022@fek.lu.se

EKONOMIHÖGSKOLAN 
VID LUNDS UNIVERSITET

BOX 7080
220 07 LUND
www.ehl.lu.se
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