Föreningen för företagsekonomisk
forskning
Skrivtävling 2021-2022
Företagsekonomisk forskning på ett intressant
sätt
På vilket sätt hjälper min forskning läsaren
förstå näringslivet bättre?
Skrivtävlingens tema 2021-2022 är ”Handelsvetenskap på ett intressant sätt”. Syftet
med tävlingen är att inspirera forskaren inom handelsvetenskap att berätta om sin
forskning för en större publik på ett tydligt sätt.
Tävlingens tema hänger ihop med temaåret för forskningsbaserad kunskap och
Föreningen för företagsekonomiska forskningens jubileumsår. Tävlingen är en del av
föreningens 90-årsjubileums verksamhet.
Tävlingen ordnas i samarbete med Kvs-stiftelsen (Folkupplysningssälsskapet sr.).
De bästa texterna publiceras på föreningens webbsida och i en publikation av en
särskild mediepartner.
TÄVLINGENS REGLER
Priserna
1. pris 5000 € 2. pris 3000 € 3. pris 1000 €
Tidpunkt
Tävlingen börjar den 1.12.2021 och slutar den 28.2.2022.
Deltagarna
Personer som arbetar med sin avhandling eller post doc-forskning.
Tävlingsinstruktioner
En lämplig längd för texten är max. 4000 tecken. Arbetet skrivs med ett radavstånd
på 1,5 och fonten ska vara Times new roman 12. Texten får skrivas på finska eller
svenska.
Tävlingstexterna skickas per e-post till Föreningen för företagsekonomisk forsknings
verksamhetsledare lasse.mitronen@gmail.com.

Tyngdpunkten i utvärderingen av texterna ligger på skribentens förmåga att granska
sitt tema från intressanta synvinklar, begränsa granskningen framgångsrikt samt
använda det svenska språket på ett sätt som passar temat och målgruppen.
I texten ska finnas skribentens namn, kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av
den ursprungliga forskningen.
Arrangören av tävlingen skickar en bekräftelse på mottagandet av sändningen.
Instruktioner för tävlingstexterna finns på föreningens hemsida
https://www.kauppatieteellinenyhdistys.fi
Stöd för deltagarna
Kvs-stiftelsen erbjuder praktiska råder som man kan ladda ner från adressen
https://www.kauppatieteellinenyhdistys.fi
Dessutom kommer stiftelsen att erbjuda en skrivarklinik för skribenterna i början av
2022. Tidpunkterna för klinikerna är 18 januari 2022 kl. 14.00 – 17.00 och 1 februari
2022 kl. 14.00 – 17.00. I samband med kliniken ger mediechefen, huvudredaktören
och kommunikationsexperten Heini Huhtinen skrivtips och man kan fråga henne om
råd för skrivandet. För en diskussion kan man boka en tid på 30 minuter per e-post
heini.huhtinen@kvs.fi
Utvärderingskommittén
Utvärderingskommittén väljer texterna som belönas. Kommittén består av en
ordförande som är Föreningen för företagsekonomiska forskningens ordförande
samt av medlemmar som är representanter för samarbetspartners och
intressentgruppens representanter.
Prisutgivningen arrangeras på våren 2022. En inbjudan skickas till alla pristagare.
Mer information om tävlingen och om Föreningen för företagsekonomisk forskning
finns här: https://www.kauppatieteellinenyhdistys.fi/ eller av verksamhetsledaren
Lasse Mitronen lasse.mitronen@gmail.com eller om tävlingen
Folkupplysningssälsskapet sr. verkställande direktör Lauri Tuomi lauri.tuomi@kvs.fi

