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EN INNOVATIV MILJÖ FÖR
HÖGKLASSIG FORSKNING
OCH DYNAMISK UTBILDNING

Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt ackredi-
terad handelshögskola i Finland. Hanken grundades för mer än hundra 
år sedan och är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. 
Idag är Hanken en handelshögskola med klart uttalade styrkeområden: 
finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, företagsledning och organisa-
tion, immaterialrätt samt tjänste- och relationsmarknadsföring. 

Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola där all utbildning, 
grund-, forskar-, så väl som fortbildning är forskningsbaserad. Hanken 
är en internationellt inriktad handelshögskola, där internationaliseringen 
och flerspråkigheten i en allt ökande grad genomsyrar alla verksamhets-
områden. Högskolan erbjuder akademiska examina på alla nivåer och 
fortbildning på två campus. För att bibehålla den praktiska relevansen 
i all verksamhet står våra kontakter till företagsvärlden i centrum för vår 
verksamhet.

Kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internationella 
forskarsamfundet. Inom utbildningen har högskolan en lång tradition av 
både intern och extern internationalisering, med ett omfattande nätverk 
av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt sett hög andel inter-
nationella examensstuderande och en växande internationalisering av 
forskar- och lärarkåren.

Högskolans medvetna val att, i likhet med många internationellt ledande 
handelshögskolor, fungera som en fristående handelshögskola innebär 
utmaningar.  Samtidigt ger det också flexibilitet att snabbt anpassa verk-
samheten till den tilltagande internationella konkurrensen inom forskning 
och utbildning och till de utmaningar som en växande samverkan med nä-
ringslivet ställer på högskolan.  I detta avseende är Hanken unik i Finland.

Sedan år 2000 är Hanken en internationellt ackrediterad handelshögsko-
la (EQUIS). Hankens MBA-program ackrediterades 2008 av internatio-
nella Association of MBAs (AMBA).  Högskolan var det första universitetet 
i Finland att år 2007 underteckna FN:s principer för ansvarsfull ekonom-
utbildning, PRME (Principles for Responsible Management Education, 
www.unprme.org).

BASFAKTA

Grundat i Helsingfors 1909
Campus även i Vasa sedan 1980

Forskning och utbildning på svenska och engelska vid           
fem institutioner

EQUIS-ackrediterat sedan 2000
AMBA-ackrediterat MBA-program sedan 2008

EXAMINA

Ekonomie doktorsexamen 15
Ekonomie magisterexamen 239
Ekonomie kandidatexamen 245

STUDERANDE 

Grundexamen 2 183

Forskarstuderande 164

INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET

Hankeiter utomlands 159

Utländska studerande vid Hanken 141

FORTBILDNING

Antal fortbildningskurser 87

Deltagare i fortbildningskurser 2 416

PERSONAL

Undervisande och forskande personal 118

Stödpersonal 90

HANKEN I KORTHET 2011



Hankens långsiktiga strategi siktar på att utveckla Hanken som en forsk-
ningsintensiv och internationell handelshögskola med nära samarbete 
med näringslivet.

Under 2011 har vi stärkt vår kapitalbas, introducerat nya incitament för 
att höja kvaliteten på forskningen och undervisningen samt löst utmaning-
ar som den allt större konkurrensen på utbildningsmarknaden ställer. 

Efter den nyligen avslutade fundraisingkampanjen är vår ekonomi bättre 
än någonsin. Vid utgången av juni 2011, då perioden för statens match-
ning löpte ut, hade 15,7 miljoner euro externt insamlade medel inbeta-
lats. Hanken överträffade inte bara det monetära målet på 10 miljoner 
euro som ställts upp i kampanjens början - högskolan överträffade 
dessutom sitt mål på 1 000 donatorer, då utfallet var över 1 200. Med 
statens kontribution ger kampanjen en ökning av Hankens grundkapital 
med cirka 55 miljoner euro. 

Enligt Hankens strategi skall undervisningen vara forskningsbaserad, 
och år 2020 skall Hanken vara en ledande autonom handelshögskola i 
Nordeuropa. En sådan position innebär att forskningen kvalitativt skall 
vara högtstående. Hanken har redan introducerat många incitament för 
att ytterligare höja forsknings- och undervisningskvaliteten och redan nu 
kan positiva resultat urskiljas. 

Även ökad studietakt bör främjas, även om universitetens påverknings-
möjligheter är begränsade. Analyser av studiernas uppbyggnad har inte 
pekat på direkta flaskhalsar som skulle bromsa studietakten. Vid Hanken 
är många incitament redan i bruk, såsom Rector’s List Scholarships som 
infördes 2011 för de allra bästa studerandena. 

Hanken välkomnar ytterligare incitament från offentligt håll, såsom finan-
siella morötter för ökad studietakt, eftersom dessa kan ge en verkning 
vida effektivare än universitetens egna åtgärder. 

Hanken är redan, enligt många mått, ett av Finlands mest internationella 
universitet. Ekonomer från Hanken arbetar betydligt oftare utomlands, 
deras studier inkluderar en obligatorisk internationell studie- eller prak-
tikperiod, och en stigande andel av Hankens forskare har internationell 
bakgrund och erfarenhet. Ökad internationalisering har dock inneburit 
krav på fler studerandestipendier, utländska alumnevenemang och 
kommer att ställa ökade krav på bland annat så kallade entry-services 
för inkommande forskare, samt på en konkurrenskraftig infrastruktur för 
forskning och utbildning. Ökad internationalisering påverkar och utsätter 
tryck också på Hankens fortbildning. 

Framtiden är full av utmaningar på utbildningsmarknaden där allt hårdare 
konkurrens och högre internationalisering råder. Trots, och tack vare sin 
lilla storlek har Hanken en stark ställning i Norden och Nordeuropa. 
Högskolan har, inte minst tack vare sin stabila ekonomi, alla möjligheter 
att utvecklas i linje med strategin för 2012. 

EVA LILJEBLOM

REKTORS ÖVERSIKT
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SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS MISSION
Hanken är en ledande, självständig handelshögskola i Nordeuropa 
som höjer nivån på kunnandet såväl inom näringslivet som samhället 
i stort
 » genom forsknings- och utbildningsinsatser som kännetecknas av högtstå-

ende akademisk kvalitet och ekonomisk relevans 

 » genom ett programutbud som är internationellt konkurrenskraftigt och som 
utgör grunden för Hankens lagstadgade ansvar för utbildning av svensk-
kunniga ekonomer

 »  genom nydanande forskningsbaserad ekonomutbildning som utvecklar 
analytiskt och kritiskt tänkande samt färdigheter i affärskunnande

 »  genom fortbildning och livslångt lärande med betydande inflytande på  
praxis i näringslivet

I all sin verksamhet främjar Hanken öppenhet, samhälleligt ansvar, 
integritet och hög kvalitet.

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS VISION
Hanken är en erkänd forskningsintensiv handelshögskola med en dis-
tinkt profil inom forskning och utbildning. Hanken är välkänd för sin 
internationella inriktning, för utvecklingen av ny kunskap, för sina alum-
ners internationella konkurrenskraft samt för sin intensiva växelverkan 
med det globala akademiska samfundet och näringslivet.



HÖJDPUNKTER 2011
THE POWER OF RESPONSIBILITY

Professor Guido Palazzo, University of Lausanne, 
var huvudtalare på den första CR3-konferensen 
som ägde rum på Hanken den 8-9 april. Temat 
för konferensen var the Power of Responsibility 
och samlade mer än 80 deltagare från 40 olika 
universitet.

FUTURE INDUSTRIAL SERVICES

Det nationella forskningsprogrammet Future Indu-
strial Services (FutIS) lanserades på Hanken den 1 fe-
bruari 2011. Programmet, som allokerats 39,3 miljoner 
euro forskningsmedel, är globalt sett ett av de största 
enskilda forsknings- och utvecklingsprogrammen för 
att tillämpa servicelogik inom industri.

ANDERS WALL-STIPENDIET TILL 
MARKUS LAMPINEN

En aktiv och mångsidig studerande med många 
järn i elden, både  som entreprenör och som stöd 
för andra entreprenörer. Så beskriver Anders Wall-
stiftelsens jury den 24-årige Hanken-studerande 
som tilldelades 2011 års Anders Wall-stipendium. 
Stipendiets storlek är 125 000 SEK (cirka 14 000 
EUR) och  hör till de största som tilldelas studerande 
på Hanken.
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HANKEN STÄRKTE BANDEN TILL ÅLAND

Framtidens ledarskap diskuterades vid ett semi-
narium som Hanken ordnade i maj i Mariehamn 
tillsammans med Ålands näringsliv. Vid seminariet 
lanserades även ett nyinstiftat Ålandsstipendium, 
som ger åländska hankeiter möjlighet till en termins 
utbytesstudier vid något internationellt toppuniver-
sitet.

ALUMNTRÄFFEN I STOCKHOLM

Fler än 100 alumner från Hanken och Handelshögskolan i 
Stockholm deltog på Hankens femte internationella alumnträff i 
Stockholm i slutet  av maj.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

I juni 2011 inrättade Hanken en rådgivande kommitté för att 
stärka Hankens internationella profil. De sex medlemmarna 
representerar både näringslivet och den akademiska världen. 
Medlemmarna är professorerna Marie-Laure Djelic , Lennart Hjal-
marsson, Vera Minina, Joe Sarkis och dekan Jos Lemmink samt 
Henrik Steinbrecher, Territory Senior Partner, PwC.  

FUNDRAISINGKAMPANJEN ÖVERSKRED SITT MÅL

Hankens fundraisingkampanj överskred sina mål: sammanlagt 
1 244 donatorer gav strax över 15,7 miljoner euro.
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Professor Pontus Troberg

EQUIS-ACKREDITERINGEN FÖRNYAD

Hanken Svenska handelshögskolan hör till de ledan-
de handelshögskolorna i världen som erhållit den in-
ternationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Det finns idag 
totalt 134  EQUIS-ackrediterade handelshögskolor i 
38 länder. Det finns cirka 12 000 handelshögskolor 
globalt. I Finland har bara Hanken och Handelshög-
skolan vid Aalto Universitet EQUIS-stämpeln. 

Hanken har varit EQUIS-ackrediterad sedan 2000 då 
handelshögskolan mottog den som ett bevis på att 
kvaliteten på forskningen, undervisningen, internatio-
naliseringen och näringslivskontakterna håller hög in-
ternationell standard. Ackrediteringen är tidsbunden, 
vilket garanterar en fortlöpande kvalitetsutveckling.

A U G U S T I S E P T E M B E R O K T O B E R D E C E M B E R

NORDISK KONFERENS PÅ VASA CAMPUS

I mitten av augusti samlades forskare på Vasa 
campus för Nordic Workshop on Interorganiza-
tional Research. Workshopen, som var den 21:a i 
ordningen, samlade forskare från främst de nord-
iska länderna, men också från övriga världen. Man 
diskuterade kring fenomen och forskning som berör  
interorganisatoriska frågor och affärsnätverk.

ÅRETS ALUMN

Veronica Lindholm, marknadsföringsdirektör på 
The Walt Disney Company Nordic, utnämndes 
till årets alumn på Hankendagen i Helsingfors i 
oktober. 

2011

GRÖNROOS SERVICE RESEARCH AWARD TILL  
EVERT GUMMESON

Professor Evert Gummesson (mitten) tilldelades det nyin-
stiftade Grönroos Service research Award. Priset går till 
en forskare för framstående insatser inom tjänsteforskning 
och för förmågan att ifrågasätta normer och  bedriva 
banbrytande forskning. 

N O V E M B E R
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Alumnerna Harry Harkimo och Petri Kokko bjöd på verbal duell under Hankendagen

2011



FUNDRAISINGKAMPANJEN 
HANKEN 100

ändå något mer. Med sin starka uppslutning kring högskolan signalerade 
dess alumner och vänner att det måste finnas en svenskspråkig handels-
högskola i Finland. Kanske var det i grevens tid. Nu har Hanken både en 
förnämlig akademisk tradition och en stark finansiell bas att falla tillbaka 
på då en allt mer trängd statsfinansiell situation ställer nya krav på våra 
universitet.

För det, för att Ni ställt upp för Hankens framtid som självständig svensk-
språkig handelshögskola, vill jag å högskolans och kampanjkommitténs 
vägnar framföra mitt allra varmaste tack.
Historien kommer att visa att vi gjorde rätt.

BJÖRN WAHLROOS
Kampanjordförande

KAMPANJORDFÖRANDE HAR ORDET

För fyrtio år sedan tog pengarna slut. Stiftelsen Svenska Handelshögsko-
lan hade inte längre råd att upprätthålla den privata högskolan och 1975 
förstatligades Hanken. Det var inte bara pengar det gällde. Detta var det 
tidiga sjuttiotalet och privata handelshögskolor stod definitivt inte högt 
på agendan. Någon katastrof blev det ändå inte. Högskolan fortsatte att 
utvecklas och många av dess alumner klarade sig bra i livet.

Mer än en generation senare var det tid att betala tillbaka en del av det vi 
fått. När vår statsmakt 2008 beslöt sig för att det var tid för en grundläggan-
de reform av våra universitets finansiering var Hankens utgångsläge gott. 
Högskolan hade gjort väl ifrån sig både vad undervisning och forskning be-
träffar och de senaste årens satsningar på alumnverksamheten lovade också 
gott.  Ändå var resultatet av Hanken 100-kampanjen nog en överraskning till 
och med för de största optimisterna. Över 1 200 donatorer ställde upp och 
med de matchningsmedel den finska staten tillhandahöll kunde högskolan 
lägga mer än 55 miljoner euro till sitt kapital. 

Tillsammans med de medel stiftelsen och därtill anknutna fonder förfogar 
över kan högskolesamfundet nu anse sig disponera över närmare 100 mil-
joner euro. Räknat per studieplats är det mer än något annat universitet i 
Finland. Och detta är inte allt. Även högskolans löpande finanser är i gott 
skick.  Högskolans offentliga finansiering är fortsättningsvis god tack vare 
den stora efterfrågan på hankeiter på arbetsmarknaden och högskolans 
fina forskningsresultat. Det nya kapitalet har därför inte behövts för att 
täppa några hål eller släcka bränder.

Istället kan högskolan satsa på nya projekt: ett center för entreprenörskap, 
forskning i finansiell ekonomi och nya professurer i företagsstrategi och 
corporate governance – bara för att nämna några exempel. Med de ny-
renoverade utrymmena och en allt kraftigare internationalisering av både 
undervisning och lärarkår ger detta Hanken en utmärkt utgångspunkt för 
de kommande fyrtio åren. Men det viktigaste med HANKEN 100 var 

10

NÄRINGSLIVSKONTAKTER



 » Fundraisingkampanjen HANKEN 100 lanserades 
den 26 mars 2009, i samband med Hankens  
hundraårsjubileum. 

 » Den treåriga kampanjens mål var att samla in 
10 miljoner euro. Icke-öronmärkta, till Hankens 
Grundfond före 30 juni 2011 inkomna donationer 
kvalificerades för statens kapitalisering av finska 
universitet, där varje insamlad euro gav 2,5 euro 
statligt kapital. 

 » Avkastningen från de insamlade och matchade 
medlen skall användas för att ytterligare stärka 
Hankens position som internationell handels-
högskola, med strategiskt fokus på bland annat 
internationell rekrytering av forskare och lärare, 
studerandestipendier till världens ledande han-
delshögskolor och universitet och internationellt 
konkurrenskraftig forskning, inklusive forskning 
i samarbete med näringslivet, t.ex. med fokus på 
Ryssland och familjeföretagande.

 » Hankens fundraisingkampanj HANKEN 100 hade 
den 30 juni 2011 tagit emot donationer för strax 
över 15,7 miljoner euro från 1 244 donatorer till 
högskolans Grundfond. Högskolans fundraising-
kampanj har därmed överskridit sitt ursprungliga 
finansiella mål på 10 miljoner med över 50 procent 
och samlat mer än de 1 000 donatorer högskolan 
tagit sikte på.

 »  HANKEN 100 stärker på ett avgörande sätt 
Hankens ekonomi och ger högskolan möjlighet 
att i egenskap av självständig handelshögskola 
fortsättningsvis erbjuda internationellt konkur-
renskraftig ekonomutbildning på svenska och 
engelska.  

”HANKEN 100 visar att samhörigheten med högskolan är djupt rotad”, säger 
Kampanjdirektör Kristina Pentti-von Walzel och fundraisingansvarig Camilla Wardi.

Hanken har en lång donationstradition
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Hanken utvecklar och intensifierar kontakterna och samarbetet med 
näringslivet.  Genom partnerprogrammet som lanserades 2011 kan 
företag nu bland annat utveckla sin kompetens, förstärka sin arbetsgi-
varimage och underlätta sin rekrytering i samarbete med Hanken.

KOPPLA NY KUNSKAP MED POTENTIAL OCH ERFARENHET

Den bärande tanken med partnerprogrammet är att koppla samman hög-
skolans kunskap och forskning samt studerandenas potential och energi 
med näringslivets erfarenhet och expertis.

– Vi vill erbjuda möjligheter till ett långsiktigt samarbete mellan företag 
och högskolan, säger Lena Jungell, som jobbar som partnerskapsansvarig 
på Hanken. Vi eftersträvar en fungerande växelverkan på bred front, 
fortsätter hon.  

KOMPETENSUT VECKLING OCH REKRYTERING

Genom partnerprogrammet erbjuder Hanken kompetensutveckling och 
kontakt med högskolan bland annat genom aktuella seminarier och work-
shops. Man tillhandahåller också karriärservice och riktad rekryterings-
service för såväl studerande som alumner. Ytterligare omfattar samarbetet 
synlighet och exponering i Hankens medier, nätverk samt på högskolan. 

Det företag som tecknar ett samarbetsavtal omfattande samtliga tjänster 
blir en så kallad Hanken Premium Partner. Avtalet löper på tre år.  De som 
i huvudsak vill utnyttja rekryteringstjänsterna och etablera kontakt med 
studenterna kallas Hanken Partners.

FÖRANKRING VIKTIGT

Några av Premium Partner-företagen under år 2011 hade redan tidigare 
samarbetat med Hanken i olika utsträckning, dels genom donationer till 
fundraisingkampanjen HANKEN 100, dels genom att delta i seminarier 
och utbildningar. För flera av dem är Hanken också en viktig källa för 
rekrytering.  

– Det första året gick i stor utsträckning till att hitta rätt samarbetsformer, 
det vill säga att utveckla ett samarbete som passar varje enskild partner 
bäst, säger Jungell.  Hon påminner även om att den som själv är aktiv får 
ut mycket mera av samarbetet.

– Vi deltog i flera partnertillställningar. En av dem producerade vi själva, 
säger Kim Karhu, vd för konsult- och revisionsföretaget PwC. 

Också Karsten Slotte, koncernchef på Fazer, ser  positivt på partnerpro-
grammet.  

–  Då människor från stora finländska, internationellt verkande företag 
deltar i samma utbildningar och seminarier får man en bredare syn på 
frågorna och kan skapa nya nätverk, säger han och tillägger att de här 
aspekterna är de viktigaste för Fazer. 

En av årets höjdpunkter var definitivt Hanken Network Day i september, 
menar partnerskapsvariga Lena Jungell.  Under dagen kunde studerande, 
arbetsgivare och företagsrepresentanter knyta kontakter med varandra.  I 
arrangemangen deltog även Svenska Handelshögskolans Studentkår.

– Genom Hanken Network Day förverkligade vi i praktiken den grund-
läggande tanken med partnerverksamheten, det vill säga att föra högsko-
lan, studerandena och näringslivet närmare varandra, avslutar Jungell. 

PARTNERPROGRAM FÖR ÖKAD 
VÄXELVERKAN 

NÄRINGSLIVSKONTAKTER
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KOMPETENSUT VECKLING
 » Inbjudan till aktuella seminarier och workshops på Hanken

 » Kontakt till Hankens forskare genom forskningssamarbete

 » Specialpris på fortbildning vid Hanken och samarbete med  
Hanken & SSE

 » Möjlighet att arrangera seminarier i samarbete med Hanken

 » Möjlighet att ordna egna kund- eller personalevenemang på Hanken

SYNLIGHET
 » Synlighet gentemot studerande, alumner och övriga intressenter

 » Campusnärvaro och tillgång till Hankens nätverk

PARTNERPROGRAMMET I KORTHET
Hankens partnerprogram erbjuder långsiktigt samarbete och växelverkan mellan företag och högskolan. Samarbetet koordineras av 
Hankens partnerskapsansvariga. I programmet ingår bl.a. annat följande tjänster:  

Studerande och näringslivet möttes konkret på Hanken Network Day

STUDENT OCH ALUMNKONTAKTER
 » Interaktiva student- och alumnkontakter via Hanken Network

 » Träffa mottagarna av Rector’s List Scholarship

 » Karriärservice med arbetsplatsannonsering, företagspresentationer och 
CV-Check In-tillfällen

 » Riktad rekryteringstjänst gentemot studerande och alumner

 » Möjlighet till föreläsningssamarbete

 » Inbjudan till att presentera det egna företaget på den årliga Hanken 
Network Day



Hanken erbjuder en nära men internationell studieomgivning där aka-
demisk spetskunskap möter innovativa undervisningsmetoder. Under 
2011 låg tyngdpunkten i grundutbildningen på att definiera mål för 
lärande och att satsa på mätbarhet i grundutbildningen. 

MÄTNING GER KONKRETA RESULTAT

Under 2011 arbetade Hanken mycket med att utveckla sin undervisning 
genom att inleda en så kallad Assurance of Learning-process. I kort-
het handlar detta om att ställa upp konkreta mål för den utbildning och 
undervisning högskolan ger och att sedan mäta resultaten.

– Vi vill försäkra oss om att vi verkligen ger de färdigheter och kunskaper 
som är relevanta och som vi vill ge, säger professor och prorektor Karen 
Spens som ansvarar för grundutbildningen.   
– Hittills har vi förlitat oss på det goda rykte vi har i näringslivet, men nu 
kan vi själva se resultaten direkt, fortsätter Spens.
Högskolan har jobbat mycket med förväntningarna på utbildningen och 
arbetet har sin grund i Hankens mission och vision. Mätningen görs på 
programnivå och mål för lärandet ställs på alla nivåer ända från kandi-
datprogrammet till doktorandutbildningen. 

– Allt behöver inte förbättras, vi gör många bra saker redan nu. Genom 
mätning ser vi dock tyngdpunkterna för utveckling bättre och helheten blir 
tydligare, klargör Spens. Vi har till exempel mätt studerandes presenta-
tionsteknik, ett viktigt område som hankeiter av tradition är bra på, för att 
se ifall tilläggssatsningar på det området behövs. 

 

LÄRARE OCH STUDERANDE 
UT VECKLAR UNDERVISNINGEN
TILLSAMMANS

HUVUDÄMNEN VID HANKEN

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGSLEDNING

FINANSIELL EKONOMI

FÖRETAGSLEDNING OCH ORGANISATION

HANDELSRÄT T

INFORMATIONSBEHANDLING

LOGISTIK OCH FÖRETAGSGEOGRAFI

MARKNADSFÖRING

NATIONALEKONOMI

REDOVISNING

STATISTIK

Professor och prorektor Karen Spens
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STUDERANDE I FOKUS

Till en början har processen, som alla nya saker, inneburit en hel del extra 
arbete för lärarna. Förändringen har trots det fått ett positivt mottagande 
och även erfarna pedagoger berömmer mätningen.  Spens påpekar att 
det är bra att självklarheter ifrågasätts och att det uppstått en transparent 
dialog mellan lärare och studerande.  
Studerandena sitter med i arbetsgruppen och bidrar med kunskap om 
t.ex. på vilket sätt de lär sig bäst. 

– Bland lärarna på Hanken finns ett intresse att bli ännu bättre pedago-
ger, konstaterar Spens. I framtiden ska vi också ha ett råd med represen-
tanter från näringslivet som kan diskutera och ge respons på relevanta 
mål samt diskutera resultaten, avrundar hon.

BORTA BRA - HEMMA BÄST

Spens, som även forskat och undervisat som Research Fellow vid MIT i 
Förenta Staterna, vill lyfta fram att avhandlingarna på Hanken håller en 
bra nivå i jämförelse med de utländska toppuniversiteten.  Dessutom åter-
vänder många hankeiter från sin internationella studie- eller praktikperiod 
och konstaterar att de har det ganska bra i flera avseenden på sin egen 
högskola.  En markant skillnad är att andelen studerande som jobbar vid 
sidan om sina studier är hög på Hanken och det innebär t.ex. att arbetet 
med avhandlingen lätt drar ut på tiden. Att så många hankeiter jobbar 
vid sidan om sina studier är inte enbart negativt eftersom det betyder att 
förutsättningarna för att få ett riktigt bra jobb finns redan i ett tidigt skede, 
avslutar Spens.   

HANKENSTUDERANDEN SKREV PRISBELÖNTA  
MAGISTERAVHANDLINGAR INOM HR OCH UPPHANDLING

Juan Luis Espinosa Vegas magisteravhandling ”Fostering affective or-
ganizational engagement during radical strategic change” valdes av 
HENRY ry (Henkilöstöjohdon ryhmä) till årets bästa avhandling inom 
HR 2011. Espinosa Vegas avhandling fokuserar på chefer på mellan-
nivå och deras känslomässiga engagemang i samband med radikal 
strategisk förändring.

Espinosa Vega är färsk alumn från Hankens engelskspråkiga magister-
program International Managament.

Kristiina Äikäs belönades för bästa magisteravhandling inom upphand-
ling av Finlands förening för inköp och logistik (LOGY ry). Motiveringen 
till priset var att Äikäs visat skicklighet i att gestalta och analysera för-
sörjningskedjor och affärsrelationer och gav konkreta förslag till förbätt-
ringar.

Äikäs skrev sin avhandling inom ämnet logistik och företagsgeografi. 
Rubriken för avhandlingen är ”Effektivering av samarbete i en bioen-
ergiflödeskedja”. Syftet med hennes studie var att undersöka hur sam-
arbetet mellan olika aktörer inom leveranskedjan för bioenergi kan ut-
vecklas.
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TOPPUBLIKATIONER OCH 
INTERNATIONELL GENOMSLAGSKRAFT 

– Forskningsprojekt är långa processer där kvartaltänkandet 
inte gäller, säger professor Eero Vaara. 

Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola med fyra klara styr-
keområden; finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, företagsledning 
och organisation, immaterialrätt samt tjänste- och relationsmarknads-
föring.  

LÅNGSIKTIG SATSNING GER RESULTAT

– Vi är inne på rätt linje och ser bra resultat. Vi har satsat både resursmäs-
sigt och symboliskt på forskningen. Vi har flera forskare som till exempel 
Bo-Christer Björk, Saku Mantere och Eva Liljeblom som publicerar på 
verklig toppnivå i världen och vi fick finansiering av Finlands Akademi 
till tre nya spännande projekt. Så sammanfattar prorektor, professor i 
företagsledning och organisation, Eero Vaara sin syn på forskningsåret 
2011 på Hanken.

–Som forskare brukar man ju först se på publikationerna. Där har det 
nationellt sett skett en förändring i finansieringsmodellen för finska hög-
skolor, där tyngdpunkten nu ligger på toppublikationer. Detta gynnar oss 
på Hanken, säger Vaara. Dessutom har vi ju en ganska ovanlig situation 
då vi genom Eva Liljeblom har en aktivt forskande rektor. Förutom att hon 
föregår med eget exempel så är det viktigt att rektorn känner till vardags-
rutinerna kring forskning och speciellt forskarnas tidsanvändning.  
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STORA FORSKNINGSPROJEKT EN UTMANING HANKEN  
VILL TA

Sommaren 2011 tog Hanken beslut om tre nya forskningsprojekt som 
fick finansiering av Finlands Akademi. Dessa är ”Resiliens i katastrof- och 
utvecklingsförsörjningskedjor: hantering av utmaningar relaterade till kli-
matförändring, urbanisering och säkerhet”, ”Patentskyddets inre och yttre 
gränser (PatLim)” samt ”Diskurs i strategi”, som Eero Vaara själv leder.

– Forskningsprojekt är viktiga för högskolan, både vad gäller vår image 
och vår finansiering. 2011 var onekligen ett bra år, men vi ska fortsätt-
ningsvis utmana oss själva, säger Vaara.  

– Jag skulle gärna se flera EU-projekt och vi har heller ännu ingen av 
Finlands Akademi utsedda ”toppenheter” på Hanken. För att uppnå detta 
måste vi fortsätta satsa på publikationsverksamhet och att bygga vidare 
på våra nätverk.   

Hankens forskare får lyckligtvis ett starkt stöd av Centret för forskning och 
internationella ärenden vid skolan. Administrationen, med forskningsdi-
rektör Maj-Britt Hedvall i spetsen, jobbar oerhört mycket för högskolan. 
Vi måste trots det vara medvetna om att konkurrensen ökar hela tiden och 
att vi är tvungna att kontinuerligt utveckla oss själva. 

GLOBAL FORSKNING

Svenska handelshögskolan är en av de ledande handelshögskolorna i 
Norden, men sätter högskolans geografiska läge en prägel på forsk-
ningen? 

– Vår forskning är global vad gäller både frågeställningar och kanaler, 
säger Vaara som sitter i styrelsen för de europeiska och globala takorga-
nisationerna för företagsledning; EGOS (European Group for Organiza-
tional Studies) och Academy of Management. 
 – Att vi bedriver kvalitativ och kritisk forskning är nog ett europeiskt och 
även ett nordiskt drag. Men det finns andra som gör samma saker på 
andra ställen i världen. Personligen är jag stolt över att vara nordbo och 
hittade min nordiska identitet då jag forskade på University of Stanford i 
USA, säger Vaara.

Internationell erfarenhet är också allt viktigare. Vi uppmuntrar alla våra 
doktorander att vistas en period mellan sex månader och ett år utom-
lands. Det borde vara en självklarhet, understryker Vaara. Det internatio-
nella på Hanken förstärks även genom att forskare och kolleger utifrån 
har möjlighet att besöka och vistas på högskolan, till exempel med hjälp 
av stöd från Näringslivets fond, påpekar en tacksam Vaara. 

FRAMTIDEN SER LJUS UT

–  Jag tycker vi ska fortsätta på den väg vi är.  För att vidareutvecklas 
som den ledande handelshögskola vi är, ska vi fortsättningsvis satsa på 
internationalitet, säger Vaara. Även i framtiden ska vi skapa nytt kun-
nande och ställa frågor som andra ännu inte ställt. Vi finslipar långsiktigt 
den profil vi har, som skiljer oss ur mängden. Det är helt enkelt det som 
krävs av oss och det här faktumet är vi medvetna om, avslutar Vaara.

FORSKNING
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HUMLOG-institutet vid Hanken, samlingspunkten för humanitära 
logistiker i Finland och grundat av Hanken och Försvarshögskolan 
i Finland, lanserade en ny vetenskaplig journal, Journal of Huma-
nitarian Logistics and Supply Chain Management (JHLSCM), år 
2011. 

Journalen riktar sig till akademiker och praktiker i både offentliga 
och privata humanitära organisationer som arbetar med alla as-
pekter av humanitär logistik och företagsgeografi. 

JHLSCM publicerar ny toppforskning inom humanitärt bistånd, ut-
vecklingsbistånd, logistik och företagsgeografi. JHLSCM utges av 
förlaget Emerald och ingår i deras serie om logistik och förvaltning 
av projekt. 

JHLSCM redigeras av Gyöngyi Kovács, direktör för HUMLOG In-
stitute, och Karen Spens, prorektor med ansvar för grundutbildning 
och professor i logistik och företagsgeografi vid Hanken.

DET FÖRSTA GRÖNROOS 
SERVICE RESEARCH 
AWARD TILLFÖLL EVERT 
GUMMESSON

Grönroos Service Research Award tilldelas en forskare för fram-
stående insatser inom tjänsteforskning och för förmågan att ifrå-
gasätta normer och bedriva banbrytande forskning. Priset är 
instiftat för att speciellt uppmärksamma innovativ forskning. Den 
första mottagaren av priset är professor Evert Gummesson från 
Stockholms universitet.

Priset till ära och i enlighet med innovationstemat hölls ett semi-
narium under namnet ”One Step Ahead in Service - Boost your 
Business” den 17 maj 2011 på Hanken i Helsingfors. 

Under  seminariet talade professor Gummesson under rubriken 
”Society as a network of complex service systems: the many-to-
many approach”.

Grönroos Service Research Award initierades av Hankens Centre 
for Relationship Marketing and Service Management (CERS) för 
att hedra professor Christian Grönroos. Priset tilldelas en forskare 
som utfört forskning i den nordiska skolans anda, det vill säga har 
en anknytning till den forskningsgren som utvecklats av professor 
Grönroos. 

Vinnaren väljs av en priskommitté som består av direktören för 
CERS och professorerna vid institutionen för marknadsföring vid 
Hanken.

HUMLOG LANSERADE 
NY VETENSKAPLIG  
JOURNAL 
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ANTAL SÖKANDE OCH ANTAGNA TILL GRUNDUTBILDNINGEN 
SAMT ANTALET SOM MOT TAGIT STUDIEPLATS

ANTAL INSKRIVNA STUDERANDE HÖST 2011

SÖKANDE 2009 2010 2011

Integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska 774 892 967

Magisterutbildningar på svenska 132 123 129

Magisterprogram på engelska* 821 474 351

TOTALT 1 727 1489 1447

ANTAGNA 2009 2010 2011

Integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska 249 256 247

Magisterprogram på svenska 50 40 55

Magisterprogram på engelska* 170 105 111

TOTALT 469 401 413

MOT TAGIT 2009 2010 2011

Integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska 221 228 223

Magisterprogram på svenska 37 33 45

Magisterprogram på engelska* 121 67 57

TOTALT 379 328 325

INSKRIVNA HELSINGFORS VASA TOTALT

Ekonomie kandidat 1247 283 1530

Ekonomie magister 282 66 348

Magisterprogram 239 66 305

Studerande för grundexamen sammanlagt 1768 415 2183

Forskarstuderande 133 31 164

INSKRIVNA FÖR EXAMEN TOTALT 1901 446 2347

*Förkunskapskrav gällande GMAT har varierat mellan  
åren 2009-2011. Därav är talen inte direkt jänmförbara.20
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EKONOMIE MAGISTEREXAMEN HELSINGFORS VASA TOTALT

Magisterexamen 197 42 239

EKONOMIE KANDIDATEXAMEN HELSINGFORS VASA TOTALT 

Kandidatexamen 192 53 245

AVLAGDA EXAMINA 2011
EKONOMIE DOKTORSEXAMEN HELSINGFORS VASA TOTALT

Entreprenörskap och företagsledning 1 2 3

Företagsledning och organisation 5 - 5

Logistik och företagsgeografi 2 - 2

Marknadsföring 4 - 4

Redovisning 1 - 1

TOTALT 13 2 15
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HANKENS PERSONAL

PERSONAL

Professorer

Forskare (och docenter)

Lektorer

Doktorander, assistenter

Timlärare

SUMMA UNDERVISANDE OCH FORSKANDE PERSONAL

Bibliotekspersonal

IT-personal

Övrig administrativ och servicepersonal

Biträdande personal inom forskning och undervisning

SUMMA STÖDPERSONAL

PERSONAL TOTALT

2011

27

27

41

17

6

118

12

11

66

1

90

208

FULL-TIME EQUIVALENT (FTE)
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RESULTATRÄKNING (EUR)                   

EGENTLIG VERKSAMHET

INTÄKTER

Understöd 3  294 489,77                      3 690 019,00

Intäkter från affärsliknande verksamhet 1  353 962,59 1 409 920,87

Övriga intäkter 204 900,91 264 732,61

INTÄKTER TOTALT 4  853 353,27 5 364 672,48

KOSTNADER

Personalkostnader - 13  640 683,98 - 13 108 311,25

Av- och nedskrivningar - 86 298,69 - 155 657,59

Övriga kostnader - 6 898 526,47 - 6 824 086,51

KOSTNADER TOTALT - 20 625 509,14 - 20 088 055,35

MEDELANSKAFFNING

INTÄKTER

Medelanskaffning 42 361 747,55 11 217 137,09

Överf. till kapitalet - 42 361 747,55 - 11 217 137,09

INVESTERING- OCH FINANSIELL VERKSAMHET

INTÄKTER

Dividendintäkter 222 353,90 2 944,26

Ränteintäkter 213 751,65 113 439,56

Övriga intäkter 118 674,86 0,00

Försäljningsvinster 206 127,22 0,00

KOSTNADER

Räntekostnader -31 731,64 -2 676,52

Övriga kostnader -10 446,91 0,00

Försäljningsförluster -610 653,84 0,00

INTÄKTER TOTALT - 15 664 080,63 - 14 609 675,57

EXTRAORDINÄRA POSTER

Extraordinära kostnader 0,00 - 383 167,42

ALLMÄNNA UNDERSTÖD

Allmänna understöd 16 480 000,00 14 737 000,00

Direkta skatter                            -16 039,99                                         0,00                   

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 799 879,38 - 255 842,99

2011 2010
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BALANSRÄKNING (EUR)

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Adb-program             3 537,05 10 559,53

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier     64 686, 06 143 962,67

Placeringar

Aktier och andelar    7 122 523,74 7 258 683,74

Självtäckande fonder          57 683,78 56 566,55

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 7 248 430,63 7 469 772,09

RÖRLIGA AKTIVA

Kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar   1 020 961, 72 908 783,22

Övriga fordringar         18 394, 71 967 504,00

Aktiva resultatregleringar       182 826,75 300 141,56

Finansiella värdepapper 43 108 301,61

Kassa- och banktillgodohavanden 16 437 670,49 18 553 896,24

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 60 768 155,28 20 730 325,02

AKTIVA TOTALT 68  016 585,91 28 200 097,11

PASSIVA
EGET KAPITAL

Grundkapital 61 429 390,22 19 067 642,67

Självteckande fonder          57 683,78 56 566,55

Övrigt eget kapital   -3 581 237,57

Verksamhetskapital    6 291 092,24 6 291 092,24

Balanserad vinst      -253 672,60 2 170,39

Räkenskapsperiodens underskott        799 879,38 - 255 842,99

 64 743 135,45 25 161 628,86

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortvariga

Erhållna förskott       965 780,00 1 024 938,72

Leverantörskulder       387 243, 12 507 341,01

Övriga skulder   1 708 483,24 1 506 188,52

Passiva resultatregleringar      211 944, 10 0,00

 3 273 450, 46 3 038 468,25

PASSIVA TOTALT 68 016 585,91 28 200 097, 11

2011 2010
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BESLUTANDE OCH    
RÅDGIVANDE  ORGAN

HANKENS STYRELSE 1.1.2010–31.12.2012

Ordförande Styrelseordförande, Björn Wahlroos (extern)

Viceordförande Styrelseordförande, Berndt Brunow (extern)

VD, Jannica Fagerholm (extern)

Professor, Johan Knif

IKT-koordinator, Kicka Lindroos

Professor, Veronica Liljander

Företagare, Inger Roos (extern)

Lektor, Sylvi Soramäki-Karlsson

Professor, Rune Stenbacka

Ekon. stud. Mikko Toukkari 8.4.2010–

Ekon. stud. Pontus Westerback 1.1.2010–8.4.2010

UNIVERSITETSKOLLEGIET 31.12.2011

PROFESSORER

Bo-Christer Björk

Martin Lindell

Petri Mäntysaari

Christian Grönroos

Marika Tandefelt

Gunnar Rosenqvist

Kenneth Högholm

LÄRARE, FORSKARE OCH ÖVRIG PERSONAL

Åke Finne

Liisa Husu

Marit Nilsson-Väre

Alexandra Ohls

Nikodemus Solitander

Helena Strandell

STUDERANDE

Marcus Lindell

Jesper Rönnlund

Oskar Storsjö

Richard Varis

Pontus Westerback

LEDNINGSGRUPPEN 31.12.2011

Rektor, professor, Eva Liljeblom

Prorektor, professor, Sören Kock

Prorektor, professor, Karen Spens

Prorektor, professor, Eero Vaara

Forskningsdirektör, Maj-Britt Hedvall

Förvaltningsdirektör, Mauno Lindroos

Direktör för externa relationer, Camilla Sågbom

Byråchef för Studiebyrån, Tove Ahlskog-Pursianien  
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AKADEMISKA RÅDET 31.12.2011

Ordförande Rektor, Eva Liljeblom

Viceordförande Prorektor, Sören Kock

REPRESENTANTER FÖR INSTITUTIONERNA

Professor, Anders Löflund

Professor, Ingmar Björkman

Professor, Maria Holmlund-Rytkönen

Professor, Tom Berglund 

Professor, Bo-Göran Ekholm

REPRESENTANTER FÖR HÖGSKOLANS PROFESSORER

Professor, Christian Grönroos

Professor, Kenneth Högholm

REPRESENTANTER FÖR ÖVRIGA LÄRARE, FORSKARE OCH ÖVRIG PERSONAL

Universitetslektor, Gyöngyi Kovács

Lektor, Susanna Taimitarha

REPRESENTANT FÖR SPRÅKCENTRET

Universitetslektor, Martti Mäkinen

STUDERANDEREPRESENTANTER

Cecilia Gundersby

Rasmus Savander
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