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HÄNT PÅ HANKEN

Aktuellt 
på HAnken 
network

HAnkenStuDIer FICk    
Gott BetYG
läs mera om hur Hankens 
studerande och alumner ut-
värderat sina studier i tre olika 
enkätresultat.

HAnken FInAnCe DAY 
ta del av Anne Brunilas och 
roger wessmans material.

HAnken BuSIneSS ForuM
Se och hör presentationerna 
och paneldebatten på Hanken 
Business Forum och få en 
känsla av stämningen vid eve-
nemanget genom fotona. 

Den tredje årliga Hanken Finance Day ordandes i januari på Hanken i Helsingfors. Hanken 
Professor of Practice Anne Brunila och Hankenalumnen Roger Wessman presenterade sina 
syner på en separation av bank och stat. Seminariet lockade ett 70-tal alumner, av vilka de 
flesta hade studerat finansiell ekonomi och nu arbetar i finansbranschen. 

Läs mer om Hanken Finance Day på sidorna 14–15.

HAnken FInAnCe DAY

DISPUTATION

eM Henrich Nyman har 
disputerat i marknadsföring 
på avhandlingen ”Service 
profitability – An Augmented 
Customer lifetime Value Ap-
proach” 
tid: 17.1.2014
plats: Festsalen, Svenska han-
delshögskolan, Helsingfors
opponent: professor Lynette 
Ryals, Cranfield university 
kustos: professor Tore 
Strandvik, Svenska handels-
högskolan

- -

preMIuM pArtnerS 
träFFADe HÖG-
SkolAnS leDnInG 
Den årliga premium partner-
lunchen ordnades i samband med 
Hanken Finance Day-seminariet. 
representanter för Hanken pre-
mium partner Fazer, kpMG och 
pwc var inbjudna på lunch med 
styrelseordförande Björn Wahl-
roos, rektor Eva Liljeblom och 
professor of practice Anne Brunila 
för att diskutera bl.a. seminariets 
utbud och ekonomiska aktualiteter.

Sedan januari är Ipr university 
Center, under ledning av Han-
kenprofessor Niklas Bruun, åter 
en del av Hankens organisation. 
Institutet bedriver och främjar 
forskning och undervisning inom 
immaterialrätt och stöder det eng-
elskspråkiga magisterprogrammet 
inom immaterialrätt vid Hanken. 
Institutet grundades år 2002. läs 
mer på www.iprinfo.com.

Center FÖr     
IMMAterIAlrätt 
återVänDe FennIA nY HAnken pArtner 

Hankens partnerverksam-
het stärktes ytterligare i 
början av året med Fennia 
som ny Hanken Partner. 

Partnerprogrammet vid 
Hanken utgör en plattform 
för långsiktigt samarbete 
och växelverkan mellan 
företag, studerande, hög-
skolan och alumner. 

Genom partnerpro-
grammet kan företagen 
knyta kontakter med 
studerandena redan i ett 
tidigt skede av deras stu-

HAnken BuSIneSS ForuM 2014
Det första årliga Hanken Business Forum ordnades den 12 februari på Hanken i Helsingfors. 
Under seminariet diskuterades dagsaktuella frågor om Finlands framtida konkurrenskraft 
och vad som eventuellt hämmar och stöder den. Seminariet ordnades av Hankens fundrai-
sing i samarbete med Hanken & SSE Executive Education och WCEFIR (Wallenberg Center 
for Financial Analyses), som firade CEFA-kursens 20-års jubileum.

Efter seminariedelen fortsatte festligheterna med middag samt dans och mingel. Erkki 
Liikanen, chefdirektör för Finlands Bank, Björn Wahlroos, styrelseordförande för Hanken 
och Anne Brunila, Professor of Practice på Hanken var inbjudna som talare och paneldelta-
gare på Hanken Business Forum.

Läs mer om Hanken Business Forum på sidorna 6–8.

Björn wahlroos och erkki liikanen utbytte åsikter med rektor eva liljeblom och patrick Furu, akademisk direktör 
på Hanken SSe executive education.

Foto: MAtIAS uuSIkYl ä

dier, vilket ger studeran-
dena en inblick i konkreta 
arbetsuppgifter inom olika 
företag och branscher. 

Med Fennia som ny 
Hanken Partner kommer 
ytterligare nya samar-
betsformer att utvecklas 
med fokus på bland annat 
entreprenörskap.
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1.4  Att skapa och leda ett tjäns-
teföretag som revolutionerar en 
bransch, Case upplands Motor
Alumnseminarium med Filippa 
Lindström och Anders Lindström 
på upplands Motor samt Chris-
tian Grönroos, Paul Viio och 
Jan Sten vid Hanken. 

10.4 tidsanvändning och mindfulness
ett alumnseminarium med Rina 
Sirén, DI och expert på välmå-
ende i arbetet. 

29.4 tidsanvändning
ett alumnseminarium om vår 
uppfattning av tid, tiden i förhål-
lande till våra värderingar samt vår 
tidsanvändning med Rina Sirén.
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6.5 Öppet seminarium kring ba-
lansen mellan arbete och privatliv 
Det sista seminariet i naisurat-
forskningsprojektets temaserie. 

16.5 Alumndag i london
årets internationella alumndag ar-
rangeras i london med halvdags-
seminarium och festlig middag. 
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10.10 Hankendagen i Vasa
Hankendagen är en alumndag för 
kunskap och nätverk. Den tionde 
Hankendagen ordnas på Hankens 
Vasa campus. 
Se www.hankennetwork.fi för mer 
information och anmälan.

EM Annika Alftan har tilldelats RELEX Supply Chain Award 2013 för sin ma-
gisteravhandling i logistik och företagsgeografi. Hennes avhandling utsågs till 
den bästa magisteravhandlingen 2013 i ämnet försörjningskedjor.

EK Jockum Backman har fått stipendiet Mansion House Scholar av Lord 
Mayor of London. Backman är den tredje finländaren som tilldelats stipendiet. 
Han fick det i egenskap av magisterstuderande vid University of Warwick.

Familjeföretagarnas Förbund i Finland har belönat EM Jessica Jungell-
Michelsson för hennes magisteravhandling i ämnet entreprenörskap. Hon 
tilldelades Matti Koiranen-Family Entrepreneurship Research Award för en 
solid och teoretisk grund i sin avhandling.

prISBelÖntA AluMner 

ekonoMer Väl SYSSelSAttA
Resultaten från den enkät som Finlands Ekonomförbund SEFE utförde bland personer som 
utexaminerats år 2007 och 2012, visar att sysselsättningsläget bland ekonomerna är gott och 
att respondenterna i regel är nöjda med de färdigheter de fått under sin studietid. 

Respondenterna med Hankenbakgrund var jämförelsevis nöjdare med bredden i studi-
erna, de internationaliseringsmöjligheter studierna erbjudit, nivån av affärsinriktning samt 
färdigheterna till analytiskt tänkande studierna gett. Respondenterna berömde också kon-
takten till näringslivet.

Tipsa någon om att söka till Hanken. Ansökningstiden går ut 1.4.2014. Läs mer på 
hanken.fi.

20.3 Seminarium om lycka

kim kurenmaa, pia Simons, thomas tallskog, niklas karlström.

MålMeDVetet 
entreprenÖr-
SkAp

 erling-persson Centre for 
entrepreneurship vid Hanken 
ordnar under våren tre till-
ställningar kring entreprenör-
skap och familjeföretagande. 

I början på februari hölls 
den första på temat målmed-
vetet entreprenörskap. tre 
intressanta gäster, Birgitta 
Lindholm, Thomas Ahlström 
och Johannes Savolainen 
intervjuades kring temat. 

I sessionen ingick också 
en så kallad testing testing-
del där en Hankenalumn 
presenterade en ny affärsidé 
och diskuterade denna med 
publiken. 

läs intervjun med Birgitta 
lindholm på sida 16.

InSpIrerAnDe oM 
FÖretAGAnDe
Hanken New Ventures startade verksamheten i januari genom 
ett seminarium som lockade över 100 studerande till Hanken i 
Vasa. Publiken bjöds på en inspirerande paneldiskussion med 
fyra Hankenalumner, som under, eller i ett tidigt skede efter 
sina studier, har satsat på entreprenörskap. 

Panelen bestod av Kim Kurenmaa, grundare av äventyrs- 
och upplevelseföretaget AWAY Tourism, Pia Simons, deläga-
re av trähustillverkaren Simons Element, Thomas Tallskog, 
grundare av konsultföretaget Igence, och Niklas Karlström, 
grundare av apputvecklingsföretaget Pico Brothers. Paneldis-
kussionen tog avstamp i företagande som karriärmöjlighet 
och betonade vikten av enkla affärsidéer och starka nätverk.

Läs mera på sida 5.

Foto: HAnS HeD
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25.9 Hanken network Day and 
Dinner



4

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
PB 479, 00101 Helsingfors
tfn (09) 431 331, fax (09) 43133 404

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
PB 287, 65101 Vasa
tfn (06) 3533 700, fax (06) 3533 703

CHEFREDAKTÖR 
Nina Olin

ANSVARIG UTGIVARE
Eva Liljeblom

REDAKTIONSSEKRETERARE
Peter Nordling

REDAKTIONSRÅD
Towa Blomqvist
Nathalie Edman
Patrick Furu
Margareta Granholm
Minna Kullas
Birgit Pauksztat
Annika Ravald
Pia Simons 
Björn Sundell

REDAKTION OCH 
OMBRYTNING
Oy Nordinfo AB
Lillviksvägen 6, 02360 Esbo
tfn (09) 888 60 17
fax (09) 888 60 19
E-post redaktionen@nordinfo.fi

ANNONSFÖRSÄLJNING
Oy Nordinfo Ab
tfn (09) 888 60 18

ADRESSFÖRÄNDRINGAR
Gör adressförändringen själv på webben 
www.hankennetwork.fi eller kontakta 
alumnkoordinator Towa Blomqvist
Tfn 050 552 7271
e-post: towa.blomqvist@hanken.fi

UPPLAGA 9 000 ex

TRYCKERI
Edita Prima Oy, Helsingfors

ISSN 1795-1534 (print)
ISSN 2324-075X (online)
Medlem i Tidskrifternas förbund

UTGIVNINGSDAGAR 2014
nr 1 12.3, nr 2 11.6, nr 3 29.10, nr 4 10.12

PÄRMFOTO
Matias Uusikylä

Händelserikt år i sikte

LEDAREN

Trots att vi redan är en god bit inne på det nya året vill jag önska 
er alla ett gott nytt år. För Hanken har börjat bra och preliminä-
ra siffror från fjolåret visar att högskolan klarat sig bra vad gäller 
såväl forskning som antalet utexaminerade, att det ekonomiska 
resultatet blir bra och att avkastningen på Hankens placeringar 
varit god.

I slutet på fjolåret publicerades även resultaten av enkäter 
som gjorts bland alumner och studerande vid finländska univer-
sitet. Dessa visar att Hanken är på rätt spår beträffande studi-
ernas innehåll, graden av internationalisering och den kontakt 

våra studerande får med näringslivet under sina 
studier. Också den enkät som gjordes bland alum-
nerna ger oss en bekräftelse på att vår verksamhet 
motsvarar behoven. Ett stort tack till alla som sva-
rat!

Allt detta ger en bra grund för det här året som 
blir händelserikt. Av allt att döma har Hanken kva-
lat in för att delta i Financial Times (FT) ranking 
av magisterutbildningar. I april får alumner utexa-
minerade med magisterexamen 2011 en enkät att 
besvara. Den gäller bland annat deras karriär och 
löneutveckling efter utexamineringen. Hur Hanken 
klarar sig i rankingen är helt beroende av de svar 
alumnerna ger, eftersom FT kräver en svarsprocent 

på minst 20 för att Hanken över huvudtaget ska beaktas i ran-
kingen. Ytterligare väger alumnernas svar tyngre än den infor-
mation Hanken själv ger. Därför vill jag starkt uppmuntra alla 
alumner 2011 att ta sig tid att besvara enkäten! 

I år står Hanken även inför en reackreditering inom ramen 
för den europeiska EQUIS-kvalitetsutvärderingen. Vid Hanken 
är internationella ackrediteringar ett centralt element i utveck-
lingen av vår forskning, den utbildning vi ger och den samhäl-
leliga relevans vår verksamhet har. 

Under början av året har Hanken arrangerat ett antal väl-
besökta evenemang som behandlat bland annat separationen 
av bank och stat, Finlands framtida konkurrenskraft, och mål-
medvetet entreprenörskap. Läs mer om dessa längre fram i tid-
ningen.

Fler seminarier, som redan nu väckt stort intresse, arrang-
eras under året. Teman är bland annat entreprenörskap, säljle-
darskap och mindfulness. I maj arrangeras årets internationella 
alumndag i London. Där får vi höra om och diskutera startup-
scenen på ort och ställe. I oktober äger årets största alumneve-
nemang, 10-årsjubilerande Hankendagen, rum i Vasa. Också 
CERS, forskningscentret för tjänste- och relationsmarknadsfö-
ring, fyller jämnt då det i år gått 20 år sedan det grundades. 

Hanken fortsätter även satsningarna på att fördjupa kontak-
ten mellan studerandena och näringslivet i form av den fjärde 
Hanken Network Day. Evenemanget erbjuder de deltagande fö-
retagen ett unikt forum för att möta dagens Hankeiter och kan-
ske till och med hitta den talang de sökt till sin organisation.

nInA olIn
DIrektÖr FÖr externA relAtIoner oCH koMMunIk AtIon
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Inom omvärldsanalys är trendanalys ett sätt att fånga de 
processer som formar framtiden, sammanfattar Bobo af 
Ekenstam och förtydligar:

– En trend består av många händelser som tillsammans 
ger upphov till en långsiktig skiftning i till exempel intres-
sen, behov och attityder. Fenomenet växer i styrka och bety-
delse och omfattar allt fler människor, företag, institutioner 
och länder. När fenomenet inte längre växer utan planar ut, 
är det inte längre någon trend.

Han liknar trender vid ett virus: de är smittsamma, de är 
självhäftande och de är kontextberoende. De har olika livs-
längd och de innehåller olika grad av osäkerhet.

– En trend börjar med svaga signaler. Det företag som 
ser det före de andra har en konkurrensfördel.

Frågan är hur man i ett tidigt skede ska kunna avgöra 
om man har med en trend att göra, det vill säga något som 
är kontinuerligt och smittsamt, eller om det är något snabbt 
övergående. Som exempel på analysmissar nämner Bobo af 
Ekenstam Thomas Watson, IBM:s styrelseordförande som 
1943 trodde att det fanns en världsmarknad för kanske fem 
datorer, och Bill Gates, som 1991 ansåg att 640 kb borde vara 
tillräckligt med minne för vem som helst.

”oMVärlDen FÖränDrAS AlltID”
Bobo af Ekenstam konstaterar att omvärlden förändras, och inte 
sällan på ett oväntat sätt. Dessa förändringar förändrar spelreg-
lerna och detta kan utplåna gamla organisationer och skapa nya.

Det är lika farligt att överskatta förändringar som att un-
derskatta dem, anser han.

SVAGA SIGnAler FÖrutSäGer trenDer 
Bobo af Ekenstam, svensk trendanalytiker och vd för omvärldsanalysföretaget Docere Intelligence, besökte 
Hanken i Vasa den 30 januari för att tala om vikten av att lära sig analysera trender för vara ett konkurrens-
kraftigt företag. Seminariet ”Analysera och förstå trender och förändringar för bättre innovationskraft” är en 
del i Hanken New Ventures program.

Han kallar fallgroparna i ett företag för ”business blind-
spots”, som han delar in i tre delar: grundlösa antaganden, 
företagets myter och företagens tabun. Man tror saker om 
företaget som inte är verklighetsförankrade. Det kan till ex-
empel handla om att ha dålig koll på konkurrenterna eller 
kunderna, man har felaktig uppfattning om den egna förmå-
gan eller verksamhetsområden som ingen vågar ifrågasätta.

Ett företag som vill vara i framkanten lär sig analysera 
omvärldens signaler för att upptäcka var hoten och möjlig-
heterna finns och reagera på dem medan tid är. Beroende 
på vad slags företag det handlar om bör man titta på de om-
världsfaktorer som är av intresse för företaget, till exempel 
demografi, miljö, politik, samhälle, teknik och ekonomi.

elVA MeGAtrenDer
Bobo af Ekenstam har kunnat identifiera elva så kallade me-
gatrender, som det kan löna sig för företagen att hålla ögonen 
på. En summering av dessa trender är att jorden fortsätter 
att krympa och att människor flyttar till attraktiva områden. 
Ansvarstagande och ärlighet har blivit viktigare och även om 
människorna blir allt mer individuella blir vi allt mer gene-
rösa och även mer intresserade av vår hälsa. Digitaliseringen 
skenar och folk tenderar att vara uppkopplade över allt med 
ny teknik. Vi skaffar lärdomar på ett nytt sätt, ljud och bild 
blir allt viktigare. Sociala nätverk professionaliseras och kra-
ven från kunderna ökar.

k ArIn DAHlStrÖM

Bobo af ekenstam har 20 års erfarenhet 
av omvärlds- och trendanalyser. 

Foto: JoHAnneS terVo
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Björn Wahlroos, styrelseordförande för Sampo, Nordea, 
UPM och Hanken, uttryckte en stark oro för Finlands kon-
kurrenskraft. Enligt honom befinner sig finländarna i ett till-
stånd av självförnekelse, där vi vägrar se de enorma problem 
som omringar oss. Wahlroos lyfte fram att Finland är det land 
där lönerna har stigit snabbast under de 12 senaste åren. 

– Två tredjedelar av vår BNP utgörs av löner. Vår förmö-
genhet är vårt humankapital. Norrmännen har sin olja men 
de inser att de inte är lika rika som förut om oljepriset sjun-
ker. I Finland har vi prissatt vårt humankapital på en nivå 
som inte är hållbar.

Finlands utbildningssystem har prisats i internationell 
media men inte heller där hittar Björn Wahlroos någon tröst. 

– Vi lurar oss själva om vi tror att vi kan skydda vår po-
sition genom att investera i utbildning. Vi har prissatt oss 
själva så att vi inte klarar oss på den globala marknaden. Det 
är inte uppenbart nu, men det kommer att bli det, sade han.

Han påpekade att det inte kommer att vara lätt att sänka 
lönerna, det har den senaste politiska debatten visat med all 
tydlighet. 

– Men vi måste skapa en fungerande arbetsmarknad som 
kan göra samma justeringar som en devalvering kunde göra 
innan vi gick med i euron.

offentligt beslutsfattande – hinder eller morot?
Enligt OECD:s årliga utredning över länders konkurrenskraft ligger Finland på tredje plats. Det finns ändå 
gott om olyckskorpar som säger att Finland håller på att sacka efter. Hanken ordnade ett seminarium i februa-
ri där Anne Brunila, Erkki Liikanen och Björn Wahlroos diskuterade Finlands konkurrenskraft under rubriken: 
The Flying or the Dying Finn?

InternAtIonell SkAttekonkurrenS
Enligt Björn Wahlroos idkar man i Finland också självför-
nekelse vad gäller beskattningen. Han påpekade att finska 
företag är verksamma på en global marknad, och att man 
därför måste finna sig i att det råder skattekonkurrens. 

Han kritiserade också skattehöjningar.
– Det är förödande politik att höja skatterna i en eko-

nomi som redan har tappat sin konkurrenskraft. En skatte-
höjning har bara en följd: den dödar all ekonomisk tillväxt.

Wahlroos ser en skattereform som det enda sättet att 
få igång investeringsaktiviteten i Finland, och tillade att en 
sänkning av företagsskatten med 4,4 procent inte är stor nog 
att tolkas som en ordentlig skattereform. 

Han tog också upp de högre kapitalkraven som ställs på 
bankerna som en reaktion på finanskrisen. 

– Det är lätt att hindra en ny finansiell kris genom att 
höja kapitalkraven. Men då ska man också komma ihåg att 
detta leder till mindre risktagande, vilket i sin tur leder till 
utebliven tillväxt. Vi kan göra bankerna helt riskfria, men då 
har vi ingen ekonomiskt tillväxt. 

tIllVäxt enDA utVäGen
Björn Wahlroos påpekade att det inte finns något sätt att 

Hanken Business Forum:
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offentligt beslutsfattande – hinder eller morot?
upprätthålla välfärdsstaten om vi inte återfår tillväxten. 

– Det enda sättet att rädda det vi har skapat i Finland och 
i Europa, är genom att öka den ekonomiska tillväxten. Vi är i 
behov av en omfattande ekonomisk reform, sade han. 

Björn Wahlroos fick medhåll av Anne Brunila, styrel-
seproffs och Professor of Practice på Hanken. Också enligt 
henne behöver arbetsmarknaden stora reformer. 

– Vi har tappat vår priskonkurrenskraft, konstaterade hon.
Men hon påpekade också att tillväxt kan komma från 

innovation och nya teknologier.
– Problemet är att vi saknar risktagande vad gäller inno-

vationsaktivitet. En annan stor fråga är hur vår offentliga 
sektor fungerar och vilka reformer vi borde genomföra där. 
Vi måste lösa frågan hur vi får en fungerande offentlig sektor.

Chefdirektör Erkki Liikanen på Finlands Bank höll med 
Björn Wahlroos om att Finland prissatt sitt humankapital 
för högt.

– Det beror delvis på att vi länge betalade usla löner 
inom den offentliga sektorn, och då dessa löner höjdes drogs 
hela lönenivån upp. Löneutvecklingen borde ju alltid ledas 
av den privata sektorn.

otACkSAMMA polItISkA BeSlut
Erkki Liikanen tangerade också den politiska svårigheten 
med att ta till radikala reformer. Han var spindeln i nätet 
som finansminister då Finland genomförde den omfattande 
skattereformen som bland annat avskaffade dubbelbeskatt-
ningen av dividender på 90-talet. Även om beskattningen 
blev mildare sade sig Liikanen inte minnas någon inom nä-

Foto: MAtIAS uuSIkYl ä

Hanken Business Forum:

enligt erkki liikanen är det politiskt självmord att driva igenom en sänkt 
företagsbeskattning.
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ringslivet som skulle ha applåderat den önskade reformen. 
Han ansåg att det inte är tacksamt för politiker att genom-
föra sådana radikala reformer. 

Enligt Erkki Liikanen är det politiskt självmord att driva 
igenom en sänkt företagsbeskattning.

– De politiker, som försöker lösa våra problem i dag, tar 
enorma personliga risker. 

Han tog också upp den växande ekonomiska orättvisan. 
– Om andelen arbetare och den lägre medelklassen blir 

mindre får vi problem på många områden.
Björn Wahlroos höll delvis med om att ökade inkomst-

skillnader är en orsak till oro, men ser ökad sysselsättning 
som en lösning.

– Realinkomsten för en amerikansk industriarbetare är 
visserligen lägre idag än år 1975. Men om man vill upprätt-
hålla en högre inkomstnivå riskerar man att tappa jobben. 
Man kan inte ha ekonomisk rättvisa och samtidigt skapa jobb.

CYnISM InGen lÖSnInG
Erkki Liikanen ansåg ändå inte att det finns orsak att bli 
alltför cynisk. Han beskrev sig inte som optimist, utan som 
beslutsam. Björn Wahlroos betecknade sitt tillstånd som 
deprimerad då han tänker på Finlands framtid, och uppma-
nade Liikanen att inse det akuta i situationen.

– En hel del företag har försvunnit från Finland eller bli-
vit uppköpta av konkurrenter. Inom näringslivet är vi verk-
ligen oroliga.

Han tog också upp problemet med brain drain – det faktum 
att många framgångsrika ungdomar söker sin lycka utomlands. 

Erkki Liikanen litar på att de här ungdomarna flyttar till-
baka, lockade av den finländska välfärdsstaten, senast då de 
får barn och behöver fungerande dagvård. 

lenA BArner-rASMuSSen

FInlAnD treA 
I utBIlDnInG
OECD utreder årligen länders konkurrenskraft. Finland lan-
dade senast igen på en tredje plats. Vi får höga poäng för 
hälsovården och utbildningssystemet, som enligt rappor-
ten har bidragit till att landet är en synnerligen innovativ 
ekonomi. Finland konstateras också ha välfungerande och 
transparenta institutioner, både inom den offentliga och den 
privata sektorn. 

Schweiz tog första platsen följt av Singapore. Trots att 
Tyskland för tillfället presterar bäst inom euroområdet fick 
landet nöja sig med en fjärde plats, mycket beroende på bris-
ter i utbildningssystemet. Undersökningen omfattar totalt 
148 länder. 

OECD uppmanar dock politikerna att inte vara självbe-
låtna utan att fortsätta sina ansträngningar att genomföra 
nödvändiga strukturella reformer och kritiska investeringar 
för att säkerställa att det finns jobb för alla medborgare. För 
att det ska lyckas krävs det, enligt OECD, att man skapar nya 
innovativa teknologier, processer och affärsmodeller. 

kim karhu och Mirel leino hann diskutera dagens giv med nina olin, 
direktör för externa relationer och kommunikation på Hanken.

patrik Hertsberg, päivi palomäki och Jannica Fagerholm.

werner von troil, patrik lerche och kim lehto.

Hanken Business Forum samlade 170 deltagare.
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Round table diskussioner

Årskursträffar

After work - networking

Hankendagen

Alumnresor/kulturevenemang

Annat, vad?

Bland annat det här framgår ur den alumnenkät som Han-
ken genomförde i höstas. Av drygt 3 000 alumner svarade ca 
300 på ett trettiotal frågor. Det ger en svarsprocent på ca 12.

– Den relativt låga svarsprocenten förklaras av att enkä-
ten gjordes endast på webben. Samplet är dock tillräckligt 
stort för att vara representativt, speciellt med tanke på att 
alumnerna utgör en rätt homogen grupp, säger alumnkoor-
dinator Towa Blomqvist.

Orsaken till att mer än 70 procent av respondenterna var 
35 år eller yngre är troligen den samma.

– Det visar att vi lyckats i vår strävan att engagera yngre 
alumner, säger Blomqvist.

enGAGerADe expAtrIAter
Hon noterar också att iögonfallande många alumner bosatta 
utomlands svarat på enkäten, lika många som i Vasa med 
omnejd.

– Expatriaterna känner, av allt att döma, en stor samhö-
righet med Hanken och varandra. Det visar de till exempel 
de årliga internationella alumnträffarna som blivit mycket 
populära.

På den traditionella skolvitsordsskalan fick alumnverk-
samheten medelvitsordet 8.

– Bra, men vi kan bli ännu bättre. Det har vi potential för.
När det gäller in-

tresset för alumnverk-
samheten toppas lis-
tan av seminarier och 
föreläsningar, helst 
ordnade på morgo-
nen. Även Hanken-
dagen intresserar en 
klar majoritet. Men de 
som förordar ett halv-
dagsseminarium och 
middag är nästan lika 
många som de som 
håller på den nuvaran-
de modellen med ett 
heldagsseminarium 
plus middag.

Enkäten visar också 
att det finns en klar ef-
terfrågan på särskilda 
årskursträffar, och en-
ligt Towa Blomqvist 
planerar Hanken nu att 
ordna träffar för varje 
årskull 25 år efter in-
skrivningen. 

Närmare 100 alum-
ner visade intresse för 
att bidra till Hankens 

AluMnernA HAr tAlAt
Hankens alumner är i regel nöjda med den verksam-
het som deras alma mater ordnar för dem. De läser 
gärna tidningen Hanken – som print, och många av 
dem har donerat pengar till sin gamla högskola.  

verksamhet som bland annat mentorer, karriärvägledare 
och marknadsförare.

VIll läSA pApperStIDnInG
Också då det gäller tidningen Hanken, som bedömdes vara 
den näst viktigaste informationskällan för alumnverksam-
heten, var responsen positiv. Medelvitsordet blev 7,6. En 
klar majoritet läser varje nummer och de flesta läser åtmins-
tone de artiklar som intresserar dem. Omkring 12 procent av 
respondenterna läser tidningen från pärm till pärm, medan 
endast några få procent inte öppnar tidningen.

Påfallande är att flertalet alumner vill läsa sin tidning på 
papper, 60 procent säger nej tack till att få den enbart i di-
gital form.

– Vi är positivt överraskade, speciellt med tanke på ål-
dersfördelningen bland respondenterna.

På önskelistan över artiklar som alumnerna vill se mera 
av noteras bland annat artiklar om alumner och artiklar med 
en praktisk förankring. Artiklar om studieliv och studenter 
intresserar minst.

– En hälsning om detta har redan gått till redaktionsrå-
det och redaktionen.

VIktIG FunDrAISInG
Fundraisingen ingår som ytterligare en viktig del i Hankens 
alumnverksamhet och kampanjerna har nått ut till alumner-
na. Nästan 90 procent av respondenterna anser sig få till-
räckligt med information om fundraisingarbetet och behovet 
av årliga donationer.

Drygt 40 procent av de alumner som svarat på enkäten 
har ställt upp som do-
natorer i kampanjen 
Hanken 100 eller sena-
re. Mer än 30 procent 
av respondenterna 
meddelar dock att de 
inte vill öppna plån-
boken för sin gamla 
högskola. Enligt Towa 
Blomqvist hänger tro-
ligen också detta sam-
man med åldersfördel-
ningen. 

För henne är re-
sultaten av enkäten ett 
viktigt verktyg i jobbet.

– Vi är lyhörda för 
alumnernas åsikter och 
har redan beaktat dem 
så att årets programut-
bud matchar efterfrå-
gan, säger hon.

peter norDlInG
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– NaisUrat är ett jämställdhetsprojekt i allmänhet, och om 
kvinnor och deras karriärer i synnerhet, säger projektledare 
Ingrid Biese på Hanken. 

Projektet är ett samarbete mellan Hanken, Jyväskylä 
universitet och konsultföretaget Ekvalita Ab. Finansieringen 
kommer från Europas socialfond och kanaliseras via Social- 
och hälsovårdsministeriet.

– Det är ett ambitiöst projekt, med målsättningen att 
skapa diskussion om jämställdhet i samhället, och att jobba 
med jämställdhet på många nivåer i samhället; inom poli-
tiken, organisationer och rekrytering, på teamnivå och per-
sonnivå.

nYA InSIkter
Åtta organisationer deltar: Jord- och skogsbruksministeriet, 
fackföreningen Akavas specialorganisationer, Grankulla 
kommun, Hufvudstadsbladet, Advokatbyrå Borenius, Silta 
Oy och Suomen asiakastieto Oy. Folkhälsan är med som re-
presentant för den tredje sektorn.

– Det är ett ganska unikt projekt med flera kunder, vilket 
är en fördel. Alla jobbar med sina egna jämställdhetsprojekt, 
och det att olika sektorer jobbar på olika sätt, ger deltagarna 
fräscha synvinklar och nya aspekter på hur man jobbar och 

”lika bemötande på jobbet 
måste bli norm”
Arbetstagare ska bemötas mer jämställt. Ledarskapet 
ska förbättras och fördjupas och det ska råda balans 
mellan arbete och privatliv. Det är målsättningarna 
för det knappt tvååriga samarbetsprojektet NaisUrat, 
som Hanken deltar i.

löser olika frågor. Vi arbetar med att göra organisationerna 
mer jämställda, och jobbar med dem hos dem.

Urvalskriterierna var stränga när deltagarna valdes ut, 
eftersom de deltagande organisationerna bara behöver be-
tala i form av egen arbetstid.  

– De får väldigt mycket, och det är gratis. Enligt kriteri-
erna för att få finansiering från Europas socialfond fick inga 
stora företag delta, det ansågs väl att storföretagen har råd 
att själva betala för motsvarande projekt. 

proJekt SVArAr på BeHoV
Avsikten är att jämställdhet ska genomsyra hela organisatio-
nen och att det, som alla deltagande parter jobbar med, är 
något de ändå behöver göra. De organisationer som deltar 
har jobbat med jämställdhetstänkande förut, och ligger på 
ungefär samma nivå.

– Mitt jobb som ledarskaps- och förändringskonsult lär-
de mig att det inte sker någon förändring om det inte finns 
ett riktigt behov. Alla har för mycket att göra, och det fun-
kar inte att lära sig nytt om det inte är något som verkligen 
behövs. Vi har fått med organisationerna därför att slutre-
sultatet kan integreras i deras vanliga jobb och därför att de 
anställda får jobba med befintliga projekt i sina egna organi-
sationer inom ramarna för NaisUrat. Lärandet blir en del av 
det dagliga jobbet. 

Ingrid Biese arbetade med utveckling i företag och orga-
nisationer i många år, men bytte bana för några år sedan. 

– Jag hoppade av konsultkarriären för att doktorera i 
sociologi på University of South Australia. Temat för min 

tre SteG tIll ÖkAD 
JäMStällDHet  
InoM FÖretAGet:

1. Se över jämställdhetsplanen. Den borde inne-
hålla konkreta mål och åtgärdsförslag, tidtabeller 
och ansvarspersoner.

2. Börja någonstans, ta lite åt gången och ställ  
realistiska mål. 

3. Följ upp regelbundet och modifiera. Jämställd-
hetsplanen ska vara ett arbetsredskap som lever 
och utvecklas.

exeMpel på proJekt SoM 
DeltAGArnA JoBBAr MeD:

» att kombinera arbete och privatliv i praktiken
» att företagets jämställdhetsplan ska vara en del 
av personalstrategin
» att öka andelen kvinnor i företagets ledning
» att marknadsföra kvinnors kunnande eller kom-
petens bättre som stöd för karriärutvecklingen
» att personalen ska behandlas jämlikt och rättvist
» att arbetsuppgifterna ska fördelas rättvist 
» att trakasserier på arbetsplatsen, vilka fram-
kommit i tidigare personalenkäter ska utredas 
noggrannare 
» förändringsprocess: att lyfta dem kvinnodo-
minerade branschens profil, stärka personalens 
självkänsla och utveckla kunnandet 
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avhandling är kvinnor som hoppat av sina karriärer för att 
jobba och leva på sina egna villkor. Doktorsavhandlingen är 
nu inlämnad för bedömning.

NaisUrat kändes som en naturlig och bra fortsättning, 
när professor Jeff Hearn frågade om jag är intresserad av att 
vara med, berättar hon.

VälBeSÖktA SeMInArIer
Projektets webbsidor finns på adressen www.urat.fi. Förut-
om att upprätthålla dem ska projektarbetarna bland annat 
ordna öppna seminarier och producera nyhetsbrev under 
de knappa två år finansieringen löper. Det innebär tre te-
maseminarier med olika huvudteman, förutom ett kick off-
seminarium när projektet inleddes och ett slutseminarium. 
Temaseminarierna är heldagsseminarier som är öppna för 
allmänheten på förmiddagen. Under eftermiddagen har pro-
jektdeltagarna egna workshoppar.

– Jämställdhetskonsulten Malin Gustavsson på Ekvalita 
är den konkreta piskan i projektet. Hon håller kontakt med 
deltagarna, sporrar och sparrar. Varje organisation ordnar 
sina egna möten, där de informerar sina kollegor om vad de 
jobbar med, mellan workshoparna.

NaisUrat ordnade sitt andra seminarium i början av fe-
bruari, och det lockade cirka 100 personer. Det första semi-
nariet i höstas hade över 70 deltagare. 

Biese hoppas att nästa seminarium skall locka ännu fler 
lyssnare. Tidpunkten för det tredje seminariet är i maj och 
behandlar balans mellan arbete och privatliv. Projektets 
slutseminarium hålls i oktober.

ForSknInG oCH utVeCklInG SkA StÖDA 
VArAnDrA
– När projektet startade gjorde vi en inledande kartläggning 
av organisationerna som deltar i projektet, med analys av 
dokument som har med jämställdhet och personalpolitik att 
göra. Vi har gjort intervjuer och genomfört en enkät om jäm-
ställdhet där anställda berättar om sin syn på jämställdhe-
ten inom organisationen, sina jobb och på balansen mellan 
arbete och fritid.

Forskare vid Jyväskylä universitet har gjort en omfattan-
de metaanalys av stereotypier, det vill säga en kartläggning 
av all den stereotypforskning som gjorts någonsin. Mest 
handlar det om köns- och kvinnliga stereotypier.

– Projektet skall utmynna i en slutrapport i form av en 
bok om hur man utvecklar jämställdhetsarbetet i en organi-
sation. Rapporten kommer att innehålla både teoretiska och 
empiriska delar, med fallstudier, berättar Ingrid Biese.

åSA nYMAn

”lika bemötande på jobbet 
måste bli norm”

Ingrid Biese leder ett projekt som bland annat 
fokuserar på balans mellan arbete och fritid.
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JäMStällDHet – Inte BArA en lÖneFråGA
Mycket av det som ska finnas i en jämställdhetsplan 
är lagstadgat. På nybildade Uponor Infra Oy tar 
man planen på allvar och uppdaterar den kontinu-
erligt. Lönesättningen är befattningsbaserad.

Personalchef Petra Bengs ansvarar för Uponor Infras en-
heter i Vasa och Tusby. I sitt jobb funderar hon mycket på 
lika behandling av arbetstagare, oavsett till exempel kön och 
hudfärg. 

– Ett område, jag tycker är viktigt är belöning, och alla 
ska få lika mängd andra rättigheter. Det jobbar vi mycket 
med. Jämlikhet är inte bara en fråga om lön.

koMpetenSen AVGÖr
Lönesättningen är ändå ett område där ojämlikhet ofta 
märks. Personliga löneramar kan göra att man börjar jäm-
föra personer och inte kompetenser. 

– Vi har en bra lösning, nämligen att lönen baserar sig 
på befattningsbeskrivningen. För att klara kompetenskraven 
för ett visst jobb spelar det ingen roll om du är man eller 
kvinna. Det som poängsätts är hur krävande arbetsbeskriv-
ningen är. Vi går igenom allas löner varje år, för att se att 

ingen fastnar i en lönegrop.
Men också ett system som belönar enbart kunnande kan 

bli orättvist. Det ställer stora krav på den som implemente-
rar systemet.

– Man får vara känslig när man tittar på befattningssys-
temet, så att man inte automatiskt klassar en befattning som 
typiskt manlig eller kvinnlig. Det gäller att verkligen foku-
sera på kompetenser. Inom vår bransch värderas tekniskt 
kunnande väldigt högt, och det måste man vara medveten 
om, konstaterar Petra Bengs.

rIktlInJer oCH MätAre
– Vi har en jämställdhetsplan, vars innehåll styrs av lagen. 
Alla ska bli jämlikt behandlade oberoende av kön. Vi har 
riktlinjer för rekrytering, belöning, fortbildning, skolning, 
arbetsmiljö och upprätthållande av arbetsförmåga. Vi vill 
utveckla planen hela tiden.

Det finns konkreta ansvarspersoner och det finns mätare 
för dem att använda sig av.

Närmaste förmannen bär det primära ansvaret och i sista 
hand är det företagsledningen som bär sitt ansvar gentemot 
förmännen och hela organisationen. Personalavdelningen sam-
arbetar med den lagstadgade arbetarskyddsorganisationen.

– Hos oss sammankommer  arbetarskyddsorganisatio-
nen fyra gånger om året, och som HR-ansvarig sitter jag med 
på mötena.

AktIVt ArBetArSkYDD
– Vi har satsat mycket på arbetarskydd, inte bara i produk-
tionen, utan också genom att till exempel se till att fastighe-
terna är i gott skick, och att det finns utmärkta gångar ute på 
gården, som  sandas på vintern. En vanlig  arbetsolycka hos 
oss är nämligen att folk halkar och bryter armar eller ben. 

Petra Bengs samarbetar mycket med arbetshälsovårdarna.
– Jag har ett tätt samarbete med dem i frågor som berör 

förebyggande arbetshälsovård, tillsammans med arbetar-
skyddsschefen och lönekontoret är arbetshälsovården mitt 
främsta interna nätverk. 

SAMMAnJäMknInG när tVå BlIr en
I fjol bildade Uponor och KWH Pipe samföretaget Uponor 
Infra.  Som bäst jobbar man med att sammanjämka alla 
funktioner, kollektivavtal, policyr och annat som hör till när 
två företag slås ihop. 

– Vi förhandlar om hur det ska se ut i framtiden. Bland 
annat hade företagen olika kollektivavtal; KWH Pipe hörde 
till Kemiindustrin, och Uponor till Teknologiindustrin. Nu 
ska alla tillämpa Teknologiindustrins kollektivavtal, men det 
är inte bara att byta rakt av,  säger Petra Bengs.

På Uponor Infra jobbar ungefär 300 personer. Närmare 
98 procent av dem, som jobbar på verkstadsgolvet, är män. 
Bland tjänstemännen är fördelningen ungefär fifty fifty, 
men bland de högre tjänstemännen finns något fler män 
än kvinnor.

åSA nYMAn

Foto: JoHAnneS terVo

petra Bengs betonar att jämställdhet är betydligt mera än en fråga om kön.
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Johanna Stenback föreläste på det fjärde Forum för kvinn-
ligt ledarskap, som ordnades av Hanken Fortbildning i Vasa 
i februari. Hon delade med sig sina erfarenheter av vad det 
innebär att vara mellanchef.

Johanna Stenback kommer från Tenala, men är numera 
bosatt med sin familj i Vasa, där hon startade sin karriär på 
Yles tv-redaktion 2002. Hon fick redan som 24-åring ett 
chefsansvar för ungdomsprogrammet Joystick där redaktio-
nen var ungefär i samma ålder som hon.

Hon saknade erfarenhet för tjänsten, men upptäckte 
snabbt att hon gillade att leda människor.

Hon beskriver en mellanchef som en tränare som står 
mellan ledningen och medarbetarna. Det gäller för mellan-
chefen att hitta balansen mellan strategier, visioner, resultat 
och personalfrågor.

– Det är som att vara ett filter mellan medarbetarna och 
cheferna, säger hon.

– När jag började hade jag hade inget facit på hand, jag 
fick lära mig undan för undan.

Detta var tidigt 2000-tal och då fanns det ännu gott om 
pengar på Yle. Saker och ting fick ta tid och det fanns ut-
rymme för experiment och kreativ utveckling. 

Men efter en tid började Johanna Stenbacks jobb föränd-
ras. Det blev fler möten i Helsingfors med den påföljd att 
tiden hon kunde ägna åt redaktionen i Vasa minskade.

Efter tiden på ungdomsredaktionen jobbade Johanna 
Stenback en tid på Radio Vega innan hon fick jobbet som 
producent för Venla-galan, Fångad av en sång och sedan för 
Strömsö.

– Strömsö hade ett sammansvetsat team som var till 
stora delar uppbyggt kring den förra producenten. Han hade 

Mellanchefen leder och blir ledd
Producenten Johanna Stenback beskriver jobbet som 
mellanchef som ett filter mellan högsta ledningen 
och medarbetarna. Hon skulle gärna se att mellan-
cheferna fick ett större inflytande vid omstrukture-
ringar av företagen, eftersom det skulle öka förut-
sättningarna för att alla jobbar för samma mål.

total kontroll och besluten skulle gå via honom. Varje pro-
gram skulle följa samma koncept.

Stenback tror på frihet under ansvar. Hon lät medarbe-
tarna på Strömsö själva ta initiativ och utveckla sina idéer.

– Det var spännande att se utvecklingen i gruppen, 
säger hon.

VAlDe Att StArtA eGet
Sedan kom tider av nedskärningar och förändringarnas vin-
dar började blåsa på Yle.

– Nya chefer ville sätta sin prägel på verksamheten. 
Under den andra omgången av nedskärningar accepte-

rade Johanna Stenback en paketlösning och lämnade Yle ef-
ter åtta år för att starta ett eget företag, produktionsbolaget 
Jokowski.

– Jag började känna mig som en spelknapp på Yle och 
det fanns inte längre någon utvecklingspotential för mig där.

Under sin tid som mellanchef på Yle lärde hon sig någ-
ra viktiga principer som hon lyfter fram: att vara lyhörd, 
att vara väl förberedd inför möten, att hålla vad man lo-
var, att lära sig sätta ner foten, att delegera, att inte släppa 
kontrollen och att ta reda på vem i organisationen man 
kan lita på.

– Det gäller att få bort dem som bromsar och skapar då-
lig stämning i gruppen, säger hon.

Hon rekommenderar också dem som är mellanchefer att 
skaffa sig en mentor.

– Det är viktigt att ha ett bollplank att testa sina idéer på.
Johanna Stenback önskar att mellancheferna kunde in-

volveras när företagen gör nedskärningar i stället för att fö-
retagsledningen fattar besluten bakom lyckta dörrar. På så 
sätt skulle de få de anställda med sig och jobba för samma 
mål, i stället för att få dem mot sig.

– Genom att ta med mellancheferna skulle företagsled-
ningen få den insikt som behövs för att på bästa sätt göra de 
omstruktureringar som krävs, tror hon.

k ArIn DAHlStrÖM

Som producent på Yle i Vasa fick Johanna 
Stenback utveckla sina chefsegenskaper. 
Hon uppmuntrade  medarbetarna att 
förverkliga sina egna idéer. Som chef lärde 
hon sig också att sätta ner foten ifall det 
behövdes.

Foto: JoHAnneS terVo
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Det här kom fram under Hanken Finance Day, som arrang-
erades på Hanken i början av januari. Där debatterades frå-
gan om separation av bank och stat. 
Nyutnämnda Hanken Professor of Practice Anne Brunila 
anser att bankunionen är en nödvändighet för euroområdets 
framtid.

– Den största bristen då man bildade EMU var att ansva-
ret för bankövervakningen och upprätthållandet av finansiell 
stabilitet överläts åt nationella myndigheter. Europeiska 
Centralbanken hade inget direkt mandat att skydda finan-
siell stabilitet på grund av den så kallade no bail out-regeln. 
Genom bankunionen kan man säkerställa att banker, som 
behöver kapitaliseras, inte drar ner hela länder, sade hon.

uSA HAnDlADe rätt
Enligt Anne Brunila borde EU ha följt USA i landets sätt att 
hantera finanskrisen som började då Lehman Brothers gick 
omkull hösten 2008. Då gick Deposit Insurance Corporation 
(FDIC) in för att kapitalisera och omstrukturera bankerna 
under det så kallade TARP-programmet (Troubled Asset Re-
lief Programme), som finansierades av US Treasury. Förtro-
endet återupprättades och effekterna av finanskrisen blev till 
sist rätt små. 

– Om vi vill att euroområdet ska ha en fungerande finans-
marknad måste vi ha en gemensam bankövervakning och en 
mekanism för hur bankerna vid behov kapitaliseras, sade hon. 

Också Roger Wessman, som har en lång karriär både 
inom den akademiska världen och i finansvärlden bakom 
sig, ser behov av en bankunion. 

– Om vi har en gemensam valuta är det också vettigt med 
en gemensam övervakning av finanssystemet.

StorA utMAnInGAr
Enligt Roger Wessman är grundproblemet att systemet är 

”Bankreglering hämmar tillväxten”
Det räcker inte med en bankunion i euroområdet. 
Det krävs också strukturella reformer för att få euro-
området på fötter. 

Mitt namn är Anna Häggblom. Jag har varit entreprenör i 
25 år. Mina första företagarinsatser gjorde jag som 7-åring 
när jag sålde godis med god förstjänst på min allra första 
klassresa. Som 9-åring sålde jag min morfars jordgubbar 
genom att syssla med vad man idag kallar cold calling. Vi 
kan säga att jag har entreprenörskapet både i blodet och i 
bildningen.

I slutskedet av studierna på Hanken beslöt min studie-
kompis Andreas Bergvik och jag att förverkliga vår affärs-
idé. Vi grundade byggnads- och inredningsföretaget Aveo. 
Därför var det ett enkelt beslut för mig att delta tillsammans 
med Kaj Rönnlund som alumnrepresentant i styrgruppen 
för Hanken New Ventures och stödja utvecklingen av en 
sparringtjänst med fokus på studerandes entreprenörskap. 
Med ledorden kunskap och kontakter ger sparringtjänsten 
studerandena både verktyg och stöd att vidareutveckla sina 
affärsidéer genom att kombinera det kunnande som finns 
inom högskolan och i Hankens alumnnätverk.

Från ett näringslivsperspektiv ger projektet flera möj-
ligheter för samverkan. Förutom sparringtjänsten som är 
en av hörnstenarna i Hanken New Ventures verksamhet 
ordnas även seminarier, föreläsningar, idétävlingar, och 
företagsuppdrag. Som arbetsgivare ser jag en bredare nytta 
med de aktiviteter som projektet uppmuntrar till. Studen-
terna får praktisk erfarenhet av att jobba med att hitta och 
utvärdera nya idéer samt med frågor som man ställs inför 
när man startar och utvecklar ett företag. Det bidrar till en 
värdefull erfarenhet och en helt annan förståelse för entre-
prenörskap, även om ens eget val slutligen inte faller på att 
bli företagare på heltid.

För mig som entreprenör ger Hanken New Ventures en 
plattform och möjlighet att dela med mig av mina praktiska 
erfarenheter och fungera som inspirationskälla, bollplank 
och rådgivare för studerande. Jag får dela studenternas 
drömmar och följa deras väg från att hitta, utveckla och tro 
på sin affärsidé till att starta ett företag.

AnnA HäGGBloM

HAnken new 
VentureS
I denna kolumn får du under ett år följa projektet Hanken new Ventu-
res. projektet riktar sig till studerande vid Hankens Vasa campus och 
syftet är att utveckla en verksamhetsmodell för att hjälpa studerande 
att vidareutveckla och kommersialisera sina affärsidéer.
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BoktIpSet

Foto: MAtIAS uuSIkYl äprorektor karen Spens är professor i företags-
geografi och logistik på Hanken

Det var egentligen inte meningen, men det bara blev så, det vill säga att 
båda de böcker jag valde att skriva om har att göra med överlevnad. 
ulla-lena lundbergs prisbelönta roman Is hade legat en 
tid i min hylla, och jag bestämde mig för att läsa den. 
Huvudpersonen i boken är pastor petter kummel som 
flyttar ut till Örarna på åland med sin familj. Det är 
efterkrigstid och inget finns i överflöd, förutom den 
varma gemenskap och vänlighet som snabbt får den 
unga prästen att stortrivas ute på de karga kobbarna. 

prästen och hans familj lär sig många sätt att 
klara sig ute i skärgården, bland annat att mjölken 
ska läggas ner i brunnen så att den inte surnar. 
Men det viktigaste är lärdomen som gäller isen, 
när det fryser ska du ha öronen och ögonen på 
skaft. Det är viktigt att veta hur isen lägger sig, 
varifrån det blåser. Svarta fläckar för tärjor, grönt för 
glansis, mjölkblått som du ska akta dig för. Det är självklarhe-
ter. och ha alltid ispick med dig.

I boken Survival har  lt. Gen. russel l. Honoré skrivit en mening 
till mig: ”karen, be prepared”, och det är just det boken handlar om. 

General Honoré blev något av en hjälte under 
katrina och han har nu, dels på basis av sina 
erfarenheter från denna naturkatastrof, dels på 
basis av sin uppväxttid i louisiana, skrivit en 
guide som är fylld med praktiska tips om hur 
man kan förebereda sig för och agera ifall 
en katastrof inträffar. 

Den viktigaste listan finns mitt i boken. 
Den gäller det som ska ingå i en så kall-
lad emergency prepardness kit. Den 
innehåller inte något som känns natur-
ligt att tänka på för oss som är bosatta 

i Finland och som inte är särskilt utsatta för 
naturens krafter. 

Men för den som jobbar med humanitär logistik borde det ändå vara 
självklart att tänka på att vara förberedd. precis som Örborna beskriver 
det i boken Is, och så att det inte går på samma sätt som för pastor pet-
ter kummel. en av hans sista tankar var: Varför har jag inte något vasst 
med mig?.

”Bankreglering hämmar tillväxten”
uppbyggt så att bankerna finansierar långivning, som ound-
vikligen är mer eller mindre riskfylld, med bankdepositioner 
som betraktas som riskfria. 

– Vi måste tänka om hela systemet, om vi vill eliminera 
risken för att skattebetalarna kan bli tvungna att betala för 
förluster.

Roger Wessman ser också stora utmaningar med bank-
unionen.

– Det är en stor utmaning att övervaka hela det europe-
iska banksystemet. Hur ska centralbanken kunna få en in-
blick i vad som händer i banker i perifera områden då den 
ska övervaka över 600 banker, frågade han sig.

Enligt både Brunila och Wessman är den största risken i 
euroområdet att vi hämmar tillväxten med för mycket regle-
ring. I och med det så kallade Basel III-regelverket blir kapi-
talkraven för bankerna mycket högre.

– Har man för höga kapitalkrav för bankerna stramar det 
åt långivningen och driver euroområdet ännu längre ner i 
recession, sade Roger Wessman.

Samtidigt måste man ändå, enligt Anne Brunila, ha ett 
system för hur man kapitaliserar bankerna för att undvika 
att det uppstår misstroende mot dem. Då minskar ivern att 
deponera pengar hos bankerna, och då får inte heller företag 
finansiering till nyinvesteringar vilket hämmar tillväxten. 

– En viss reglering behövs men för mycket stramar åt till-
växten, konstaterade hon.

StrukturellA reForMer BeHÖVS
Brunila påpekade också att bankunionen inte är lösningen 
på allt. Det behövs stora strukturella förändringar i euroom-
rådet för att tillväxten ska komma i gång på allvar.

 – För att euroområdet ska återfå sin konkurrenskraft 
måste vi höja produktiviteten och flexibiliteten. Ingen bank-
union i världen kan rädda euroområdet om vi inte lyckas 
med vissa strukturella reformer. 

lenA BArner-rASMuSSen

Foto: pAtrIk l InDStrÖM
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– Det gäller att inte tappa perspektivet och att hålla sig ajour 
med vad som är på gång hos konkurrenterna, tipsar Birgitta 
”Bigo” Lindholm, Hankenekonom och landslagstränare. 

Hon tränar damlandslaget i handboll sedan 2010 och 
HIFKs damlag i handboll sedan denna säsong. Innan det 
tränade hon GrIFKs damlag under många år och tog FM-
silver med dem ifjol och FM-guld 2009. Landslaget jobbar i 
motvind medan HIFK ofta vinner.

– Som ledare måste man ha skinn på näsan och kunna 
behålla lugnet. Med hjälp av erfarenhet och kunskap brukar 
jag hitta den rätta riktningen för de lag jag tränar. 

Små framgångar döljs lätt av motgångarna. Därför är det 
viktigt att uppmärksamma också de mindre framgångarna. 
är mindre bitar faller på plats märker omgivningen det och 
den positiva framgången föder mer framgång.

– Försök göra det till en process där riktningen är framåt. 
Det går att undvika att någon blir desperat genom att dela 
upp processen i små bitar och visa att riktningen är den rätta 
med små medel, till exempel statistik. 

I näringslivet har aktieägarna inte alltid tålamod att vän-
ta, men ledarna borde inse att det inte går att vända ett stort 
företag på kort tid. 

– Problemet är att trycket i businessvärlden är så hårt att 
man kanske inte hinner ta den tid som skulle behövas för att 
vända skutan på rätt kurs. 

HÖGA krAV på leDAren
– En bra ledare måste kunna ta negativ feedback och bära 
bördan istället för att allt hamnar på spelarna eller arbets-
tagarna. 

Det gäller att utveckla det egna lilla mikrosamhället i fö-
retaget, och det kräver tålamod, och att man tror på sig själv 
och på att riktningen är den rätta. Goda chefer är i balans 
med sig själva.

– Vinnarskalle är a och o. Sen måste man göra bak-
grundsjobbet, analyser är viktiga. Analysera truppen och 
arbetstagarna, fråga dig om du har rätt personer med dej. 
Det kan förändras snabbt; olika situationer kan kräva olika 
sorters aktörer, en spelare eller anställd som var rätt för en 
position i ett skede kanske inte passar på den platsen i nästa 
skede.

perSpektIV Ger IDéer
Med ett eget företag inom placering och en allt uppslukande 
karriär som tränare på högsta nivå har Birgitta Lindholm inte 
mycket tid över för annat. Hennes lösning heter time out.

– Jag har varit mindre aktiv inom handbollen i perioder 
och kommer säkert att ta paus igen någon i något skede. Alla 
företagsledare borde också ta det lugnare ibland. För att 
hitta sig själv på den stig man valt behöver man få andrum. 
Landslagets norska mentala tränare bekräftar att ingen or-

I MotVInD lIGGer FokuS   
på proCeSSer
Det går att hitta framgångar också i motgångarna. 
För att som ledare orka motivera sina anställda 
under tuffa tider krävs det en stor dos envishet och 
tro på sina egna visioner.

kar tuta och köra i ett sträck. Vila ger också utveckling då det 
man lärt sig processas i hjärnan.  

Den finska mentaliteten kan vara lite dyster, och det 
märks både i sport och i business. Att tala med proffs inom 
mental träning och coachning kan ge ledaren bekräftelse på 
det hon eller han gör. Birgitta Lindholm anser att det är ex-
tra bra att tala med någon utomstående.

– Att tala med kollegor eller chefer bekräftar bara dig 
själv och din ställning, men med en coach kan man disku-
tera sådant man inte kan säga till dem som är närmare. Då är 
det lättare att bearbeta sina svagheter och skärpa sina starka 
sidor. 

åSA nYMAn

Hur MotIVerAr MAn 
ArBetStAGArnA när tIDernA 
är kärVA? 

»  ta en sak i taget och fokusera på processerna  
 inom den egna organisationen. 
»  känn dig själv som ledare, ta hjälp av en   
 utomstående coach.
»  ta ett steg tillbaka och se helheten.
»  tänk framåt i ett längre perspektiv.
» Var en stark ledare, men var lyhörd.
» Inse att förändring tar tid.
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The UN Principles for Management Education (PRME) were 
officially launched in 2007, as part of the United Nations 
Global Compact. In line with the logic of the Global Com-
pact, by which businesses are invited to voluntarily adopt ten 
principles of corporate responsibility on human and labour 
rights, environmental issues and corruption, PRME’s six 
principles (purpose, values, method, research, partnership 
and dialogue) are meant to be adopted by business schools 
on a voluntary basis. 

In 2008, Hanken was among the early signatories of 
PRME and the first in Finland. Today there are well over 500 
member institutions, including 5 in Finland. Since joining 
PRME, Hanken has both implemented the principles inter-
nally and contributed to developing the PRME initiative inter-
nationally. As a result Hanken is now among the PRME cham-
pions, a group of 30 business schools from around the world. 
But how should we understand what responsible manage-
ment education (RME) is, and has a globally accepted norm 
of RME emerged from the PRME initiative? It is fair to say 
that today different business schools have different under-
standings of what RME entails – even among PRME cham-
pions. In line with general discussions on management 
education, some argue that more emphasis should be put 
on tools for students to develop their employability; while 
others believe that the transmission of academic knowledge 
should be the most important mission of academic institu-
tions. This age-old distinction between techne (technical 
know-how) and episteme (scientific knowledge) was intro-
duced by Aristotle and recently revisited by Bent Flyvbjerg, 
a Danish social scientist based at Oxford University. 

Hanken’s Approach to Responsible 
Management Education

KOLUMN

Many higher education scholars believe that while applica-
ble tools and theoretical knowledge are both needed, these 
two do not suffice. In fact, Flyvbjerg argues that phronesis, 
the third Aristotelian type of learning, which is about prac-
tical wisdom in context, may be the most important – and 
particularly needed in decision-making and other manage-
rial situations. 

Phronesis can be enhanced in management education in 
a number of ways. Firstly by emphasising experience-based 
learning, which could mean developing opportunities for 
students to work and report on projects for different orga-
nisations. Secondly by involving students in role plays or 
debates where they represent different actors and need to 
make commitments or decisions. Thirdly by involving dif-
ferent stakeholders to an issue in a role play or by applying 
different theories to the same case and showing how the case 
is illuminated differently by these different theories. 
It is along these lines that Hanken has striven to develop an 
approach to RME that leads to a phronesis type of learning. 
This approach has been integrated in the cross-disciplinary 
study module in Corporate Responsibility (CR) and in new 
initiatives such as the project course in social and environ-
mental responsibility, in which students work on projects 
with non-governmental organisations (NGOs) and CR-relat-
ed business networks. Our collaboration with other PRME 
champions will help us develop this approach further, both 
internally and internationally.

MArtIn FouGére
DoCtor In eConoMICS

Niord bildar ett nätverk där man skapar kontakt till bekanta och nya 
ekonomkolleger. 

Vi erbjuder program inom professionell och personlig utveckling samt 
nätverk och rekreation.

Niord jobbar tillsammans med Finlands Ekonomförbund-SEFE för ekono-
mernas ställning på arbetsmarknaden. Som vår medlem får du alltså också 
del av alla de förmåner och tjänster som SEFE erbjuder.

www.niord.fi

Seminarier och föreläsningar

Fritidssstugor i Tahko och Himos

Karriärhjälp

Ditt nätverk till 4 000 ekonomer
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Bland annat de här frågorna diskuterades under det årliga 
seminariet i socialt ansvar som Hankens studerande ord-
nade i december. 

Filosofen och kommunalpolitikern Thomas Wallgren 
konstaterade att globaliseringen har lett till en aldrig tidi-
gare skådad omfördelning av resurser. 

– Vi har nått helt nya nivåer av orättvisa. Gapet mellan 
rik och fattig har aldrig varit så stort som det är nu. 

Ett element som ökar den här orättvisan är förekomsten 
av skatteparadis. Thomas Wallgren nämnde att över en mil-
jard euro årligen försvinner från Europa till skatteparadis.

– Det är mer än den totala årliga hälsokostnaden i EU, 
konstaterade han. 

Inte olAGlIGt
Fortum har varit i blåsten i media på grund av sin skatte-
planering. Men Reijo Salo, som ansvarar för skattefrågor på 
Fortum, framhöll att skatteplanering inte är olagligt.

– Själv föredrar jag termen skattehantering. Det handlar 
inte alltid om att minimera skatterna, utan om att skapa en 
skattestruktur som stöder företagets verksamhet. Det vikti-
gaste för oss är att inte göra några fel och råka ut för över-
raskningar i efterskott. 

Matti Ylönen är forskare på medborgarorganisationen 
Finnwatch och han håller på med en doktorsavhandling om 
multinationella företags skattearrangemang i utvecklings-
länder. Han påpekade att det i dagens värld är mycket lätt 
för globala företag att idka skatteplanering.

– Det har aldrig funnits så många globala företag som 
nu. Dessutom har själva skattekonsulteringsbusinessen bli-
vit global.

Skatteplanering eller inte?
Företagens uppgift är att maximera sina ägares av-
kastning. Därför är de flesta företag intresserade av 
skatteplanering. Men är det fel att försöka minimera 
skatterna? 

Marianne Malmgrén, som är skatteexpert på Finansmi-
nisteriet, påpekade att det är viktigt att lagstiftningen svarar 
mot förändringarna i samhället. 

– Vi måste fundera om det finns en anledning att ändra 
lagstiftningen. 

Åsikterna om huruvida det förekommer aggressiv skatte-
planering i Finland gick isär. Malmgrén ansåg att en hel del 
aggressiv skatteplanering pågår i Finland, men hon framhöll 
också att den här planeringen är fullt laglig.

– Man kan dock fråga sig om det är moraliskt rätt. 
Petri Seppälä, skattejurist på PwC, hävdade däremot att 

det inte är vanligt med aggressiv skatteplanering i Finland.
– Det är tekniskt sett svårt att göra det på laglig väg och 

ingen vill hamna i nyheterna på grund av skattefusk. Vad 
gäller skatteparadis har Finland en väldigt effektiv lagstift-
ning och det är svårt att uppnå några fördelar med att an-
vända sig av dessa. 

Panelen var relativt enig om att skatteregleringen är för 
strikt i Finland. Det här ger upphov till luckor i lagen.

– Med enklare skatteregler skulle det bli mer transpa-
rens, sade Reijo Salo.

tIllVäxt VIktIGAre
Harry Bogomoloff, medlem i Helsingfors stadsfullmäktige, 
framhöll att skatteplanering trots allt är ett relativt margi-
nellt problem. Han föredrar att man i första hand fokuserar 
på tillväxt och hur man skapar pengar.

– Först sedan blir det aktuellt att oroa sig över inkomst-
distributionen. Har vi inte tillväxt har vi inte så mycket an-
nat heller. 

Han fick medhåll av Reijo Salo. 
– Finns det inte affärsverksamhet finns det heller ingen-

ting att beskatta. 

lenA BArner-rASMuSSen

Foto: pAtrIk l InDStrÖM
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exeCutIVe SuMMArY
Hanken har utsett fyra styrkeområden för forskningen för en period på fem år. Dessa ämnen är finansiell ekonomi, företagslednings och organisa-
tion, marknadsföring, och nationalekonomi. I denna artikelserie presenteras forskningen från respektive styrkeområde genom att ge ett sam-
mandrag över en artikel eller avhandling som publicerats av en Hankenforskare inom detta område. I förra numret av tidningen Hanken skrev 
Christian Kowalkowski om tjänstedriven tillväxt i industriföretag. Här synar prorektor Rune Stenbacka fenomenet individualiserad prissättning.

Inom mikroekonomisk teori analyserades individualiserade 
priser fram till slutet av 80-talet med modeller för prisdiskri-
minering. Man fokuserade på monopol och demonstrerade 
i olika versioner hur monopolföretag via prisdiskriminering 
kan förflytta överskott från konsumenterna till monopolisten.  

Ifall företagen konkurrerar med individualiserade pris-
sättningssystem förändras emellertid de samhällsekono-
miska välfärdseffekterna av prisdiskriminering radikalt. 
Konkurrens med individualiserade priser medför en intensi-
fiering av konkurrensen jämfört med konkurrens där företa-
gen riktar samma uniforma pris till alla konsumenter. 

konkurrenS oCH InDIVIDuAlISerADe prISer
Informationsteknologin, speciellt internet, har 
gjort det möjligt för företag att tillämpa allt mer 
sofistikerade metoder som bas för system med 
individualiserade priser. Företagen kan med väx-
ande träffsäkerhet identifiera enskilda kunder och 
konsumentspecifika egenskaper samt till avtagande 
kostnad upprätthålla kundregister. Tillämpningen 
av individualiserade prissättningssystem handlar 
dels om att anpassa priserna till identifierad betal-
ningsvillighet hos enskilda konsumenter, dels om att 
utnyttja enskilda kunders köphistoria. 

GYnnAr konSuMenternA
Detta kan förenklat förklaras med att konkurrens med indi-
vidualiserade priser innebär att företagen konkurrerar sepa-
rat om att vinna varje enskild konsuments gunst. Inom en 
bransch med flera företag kommer denna mekanism att leda 
till att individualiserade priser främjar konsumenternas väl-
färd samtidigt som branschvinsterna minskar jämfört med 
en konfiguration där företagen konkurrerar med uniforma 
priser. 

Konkurrens med individualiserade priser uppnås dessut-
om som jämviktskonfiguration om företagen väljer prissätt-
ningssystem utgående från strategiska överväganden, därför 
att inget företag har råd att operera med uniforma priser om 
konkurrenten agerar med individualiserade priser. 

Det ovanstående argumentet bygger på att företagen kan 
idka perfekt prisdiskriminering. I praktiken kan företagen i 
bästa fall klassificera konsumenterna i olika kategorier med 
rimligt små klassificeringsfel. Likaså präglas branschkon-
kurrensen sällan av konkurrens mellan identiska företag. På-
gående forskning inom konkurrensekonomin fokuserar på 
att nyanserat karakterisera effekterna av individualiserade 
priser när företagens förmåga att identifiera konsumenterna 
är imperfekt och under förhållanden där etablerade kundre-
lationer ger konkurrensfördelar. Aktuella frågeställningar är 
exempelvis: Vilka är effekterna av prissättning baserad på 
kunskap förvärvad gällande kunder i befintliga kundrelatio-
ner om branschen präglas av mycket asymmetriskt fördela-
de marknadsandelar? Hur värdefulla är investeringar i syfte 
att förvärva information gällande enskilda konsumenter för 
företagen?

IntreSSAnt proCeSS
Konkurrensanalytiska evalueringar av effekterna av indivi-
dualiserade priser på branschvinster och konsumentvälfärd 
har viktiga implikationer för konkurrenspolitik. Denna typ 
av konkurrensanalys kan bidra till en karakteristik av de 
villkor under vilka individualiserade priser potentiellt kan 
representera missbruk av dominerande marknadsställning 
och därigenom vara problematisk i belysning av konkur-
renslagstiftningen.  

Analysen av individualiserad prissättning utgör ett gott 
exempel på en pågående konvergensprocess mellan tilläm-
pad mikroekonomi och analytiskt orienterad marknadsfö-
ring. För forskningsmässigt ambitiösa handelshögskolor är 
det utomordentligt intressant att vara delaktig i denna kon-
vergensprocess mellan mikroekonomi och centrala delar av 
de företagsekonomiska disciplinerna. 
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HAnken preMIuM 
pArtner

HAnken pArtner

HAnken VASA  
pArtner

Genom partnerprogrammet 
kan du vara med om att 
utveckla Hanken.

För närmare information: 
partnerskapsansvariga lena 
Jungell, 040 3521 380, 
lena.jungell@hanken.fi eller 
näringslivskoordinatorn i 
Vasa  Minna kullas,  
050 53 50 197,  
minna.kullas@hanken.fi

läS MerA oM pArtnerproGrAMMet på HAnkennetwork.FI

wärtsilä värdesätter 
partnerskap med Hanken
Vi vill ytterligare förstärka samarbetet med studerandena och lärarna vid Hanken och för-
bättra informationsgången mellan högskolan och Wärtsilä. Så här motiverar Stefan Damlin, 
vd för Wärtsilä Finland Oy, att företaget i höstas blev en Hanken Vasa Partner.

På det här sättet befästes en mångårig samverkan.
– Världen och affärsomgivningen förändras snabbt. Därför är det viktigt att utveckla sam-

arbetet. Då är vi förberedda på olika scenarier och de eventuella nya resurs- och kompetens-
behov som de för med sig, säger Stefan Damlin.

ekonoMISkt lokoMotIV
Wärtsilä Finland Oy är ett dotterbolag i Wärtsiläkoncernen. Enheten i Vasa, där Stefan Dam-
lin har sin arbetsplats, är mest känd för sina dieselmotorer för fartyg och kraftverk. Wärtsilä 
är ett av de numera fem lokomotiven i det energikluster som uppstått i Vasaregionen. Man 
räknar med att klustret omfattar ungefär 140 företag som tillsammans sysselsätter omkring 
10 000 personer.

Stefan Damlin ser klara fördelar med att jobba i ett kluster.
– Vasa är inte särskilt känt ute i världen. Därför har samarbetet inom klustret under de 

senaste åren till stor del gällt marknadsföring. Bland annat har vi haft gemensamma energi-
ambassadörer, exemplifierar han.

Enligt honom är ett annat viktigt samarbetsområde att, via en gemensam energiutbild-
ningsstrategi, styra in utbildningssektorn på ett spår som tillgodoser de behov klusterföreta-
gen har på lång sikt, om 10–15 år.

– Det behövs starkare specialisering på energifrågor inom ekonomi, juridik och teknik, 
säger han.

När det gäller Wärtsiläs samarbete med Hanken ser Stefan Damlin gärna att utbildningen 
skulle rikta in sig något mera på energifrågor.

– Energimarknaderna i världen är väldigt olika. Men över allt behövs lönsamhetsberäk-
ningar, riskhanteringsanalyser samt analyser av olika energialternativ och energisystem.

IMAGeFråGA
Experter hos Wärtsilä har redan tidigare föreläst om sitt arbete på Hanken i Vasa och Ste-
fan Damlin lovar att företaget också i fortsättningen gärna delar med sig av sin kunskap på 

det här sättet. Dessutom har företaget deltagit i 
Hankens mentorprogram och några pro gradu-
avhandlingar har också fötts inom ramen för 
samarbetet.

– För oss är det viktigt att också för stude-
randena bekräfta att vi är en föregångare i bran-
schen. Därför använder vi alla verktyg i backen.

Wärtsilä sysselsätter ca 3 800 personer i 
Finland. Av dem är 250 ekonomer, ett fyrtiotal 
från Hanken. Företaget rekryterar årligen mel-
lan fem och tio ekonomer. Vilka egenskaper ska 
en ekonom ha för att komma i åtanke?

– En positiv inställning till livet och arbetet 
samt viljan att ta sig an nya utmaningar, säger 
Stefan Damlin.

Han är själv ekonom från Hanken i Vasa 
med finansiering och investering som huvud-
ämne. Avhandlingen skrev han på Wärtsilä där 
han jobbat i ledande positioner inom företagets 
samtliga fyra divisioner sedan år 1991. 

peter norDlInG
Stefan Damlin efterlyser starkare specialisering på 
energifrågor inom ekonom- och juristutbildningen.
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Det Här GJorDe VI...
HANKEN presenterar i varje nummer några alumner som 
berättar hur deras senaste månad på jobbet varit. Den här 
gången träffar vi Gabriella Lundberg och Niklas Rosenberg.nIklAS roSenBerG

För Niklas Rosenberg var den gångna månaden högintres-
sant. Hans arbetsgivare OP-Pohjola-gruppen meddelade om 
en av den finländska finansbranschens största omstrukture-
ringar, planen att lösa in Pohjola Bank och avsluta börsno-
teringen.

– Åtgärden ger oss större muskler att serva stora kunder. 
Den gagnar både kunderna och oss.

Niklas Rosenberg, 37, är ekonomie magister, årgång 
2002, och har läst finansiell ekonomi som huvudämne. Han 
jobbar som Senior Relationship Manager på OP-Pohjola i 
Helsingfors. Det innebär att han leder dedikerade kundteam 
som betjänar ett tjugotal av finansgruppens storkunder. Till 
dem hör börsbolag, statsbolag, institutioner, de största kom-
munerna och finska staten.

– Jag plockar ihop team som består av de bästa experterna 
för varje kundcase. Med finns både finans- och försäkrings-
folk, totalt ungefär ett dussin personer, eftersom det oftast 
handlar om helhetslösningar, förklarar Niklas Rosenberg.

Enligt honom är teamens viktigaste uppgift att förstå 
kundernas behov, utmaningar och möjligheter. Därför blir 
det många kundmöten med tillhörande förberedelser.

En av Niklas Rosenbergs största utmaningar är att mo-
tivera och sparra sina medarbetare att jobba för ett gemen-
samt mål och att se till att ingen går på tomgång, något som 
inte alltid är lätt i en matrisorganisation.

Förra månaden kunde han glädja sig åt att den positiva 
och uppriktiga respons som ett av hans team fick för uthål-
lighet och uppfinningsrikedom i ett kundprojekt.

GABrIellA lunDBerG

PÅ JOBB

Relationsmarknadsförare Gabriella Lundberg i Mariehamn 
har ett verkligt socialt jobb och den senaste månaden var full 
med upplevelser. Hon är 44 år och blev ekonomie magister 
från Hanken år 1994 med huvudämnet företagsadministra-
tion.

 – Jag jobbar med internetspelverksamheten på Ålands 
Penningautomatförening Paf och inledde min karriär där 
vintern 2005. 

Hennes arbetsdagar fylls främst av innehållsmarknads-
föring och kundkommunikation.

– En stor del av min tid går åt till vår kundklubb, Club 
Paf, en klubb för alla registrerade kunder. Vi ordnar en 
mängd olika evenemang och resor och vi från Paf är alltid 
själva med som värdar på dessa tillställningar.

Den senaste månaden har Gabriella både rest och plane-
rat bättre processer och framtida projekt.

– Jag har bland annat deltagit i en projektgrupp som ska 
ta fram en ny strategi för innehållsmarknadsföring för Paf. 
Vi är inte riktigt klara än, men på god väg. 

Roligast var ändå resan till amerikanska västkusten, till-
sammans med 50 Club Paf-medlemmar. 

– Vi besökte Los Angeles och jag såg två NHL-matcher 
inom en vecka. Vi åkte också på rundtur och spanade in hur 
Hollywood-stjärnorna bor, men tyvärr såg jag inga kändisar. 
En kille som var med på resan påstod sig visserligen ha sett 
Ozzy Osbourne – i en bar förstås. 

De många kundresorna har gett Gabriella Lundberg 
många nya vänner, och under åren har hon besökt Las Vegas 
20 gånger.

– En sak som gladde mig otroligt var att jag nyligen fick 

Foto: pAtrIk l InDStrÖM

Foto: prIVAt

– Det är glädjande att se hur mycket kreativitet det fak-
tiskt finns i finansbranschen, som anses både styv och kon-
servativ, säger han.

På minuskontot noterar han en nitlott.
– Vi blev tvåa i en upphandling som föregåtts av gedigna 

förberedelser, undersökningar och förhandlingar. Här var 
silvermedaljen en klen tröst.

Totalt sett ser Niklas Rosenberg ändå positivt på måna-
den som gick.

– Vi går mot ljusare tider, också samhällsekonomiskt.
Ett vinterveckoslut hann han fira vid havet i Hangö.
– Det är skönt att bara stå där och känna blåsten och 

snön mot ansiktet.
pn

ett postpaket som innehöll ett par härliga vantar med möss-
öron. Det var en förtjusande äldre dam, som jag träffat för 
flera år sedan på en av våra resor, som hade stickat vantarna.  

Mellan jobbresor och kurser finns det också tid för fritid.
– Jag deltog i Gårdsplanskrysset, eller Pihabongaus, som 

Birdwatch Finland anordnar varje vinter. Jag såg rätt många 
fåglar, men inga riktigt ovanliga arter visade sig på min gård. 
En stor hackspett fick jag syn på och två nötskrikor, men an-
nars var det mest talgoxar och blåmesar.

ån
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wIll FInlAnD FlY or DIe?

Anne Brunila, erkki liikanen and Björn wahlroos.

pHoto: MAtIAS uuSIkYl ä

According to a report by the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), Finland’s competitive-
ness comes in third place in the world, yet a lot of people have 
a far less optimistic view of the future competitiveness of our 
country. Hanken hosted a seminar in February, the Hanken 
Business Forum, where Anne Brunila, Erkki Liikanen and 
Björn Wahlroos discussed Finland’s competitiveness under 
the topic “Flying or dying Finn?”

Björn Wahlroos, Chairman of the Board at Sampo, 
Nordea, UPM and Hanken, expressed a strong concern for 
Finland’s competitiveness. He pointed out that in Finland 
salaries have risen the fastest over the past 12 years. 

– Two thirds of our GNP is made up of salaries. Human 
capital is our wealth. The price of our human capital is too 
high and this is not sustainable, Wahlroos said. 

He also criticized increased taxation. Increasing taxes in 
an economy that has already lost its competitiveness is de-
vastating politics. This can only have one outcome: killing 
all economic growth. Wahlroos sees a tax reform as the only 
way to stimulate investment activity in Finland. 

– The only way to save what we have created in Finland 
and in Europe is by increasing economic growth. We are in 
need of extensive economic reform, he said. 

His thoughts were supported by Anne Brunila, professio-
nal board member and Hanken Professor of Practice. Accor-
ding to her, the labor market is also in need of great reforms. 

Erkki Liikanen, Governor of the Bank of Finland, com-
mented on how difficult it is politically to take on radical re-
forms. According to him it is not a grateful job for politicians 
to put such radical reforms into practice. 

– It would be political suicide to carry through lowered 
company taxation. The politicians who try to solve our pro-
blems today take enormous personal risks, Liikanen said.

In Liikanen’s opinion, we should not be too cynical. He 
said he is optimistic though resolute. Björn Wahlroos said 
that Finland’s future looks depressive and urged Liikanen to 
realize the acute situation. 

– A lot of companies have moved from Finland or been 
bought by competitors. In the industry we are very worried, 
Wahlroos concluded. 

In HArD tIMeS, FoCuS 
on proCeSSeS
To be able to motivate their staff in tough times, leaders 
must be stubborn and believe in their own visions. Suc-
cess is possible even in setbacks. 

– You should never lose perspective and you should 
always know what is going on with your competitors, says 
Birgitta “Bigo” Lindholm, Hanken alumnus and trainer 
of the Finnish women’s handball team. 

She has been coaching the national team since 2010 
and the HIFK women’s team since this season. 

– With experience and knowledge I can usually find 
the right direction for the team that I am coaching. Small 
successes can be found in setbacks. When small pieces fall 
into place, it is noticed and the positive outcome creates 
even more success. 

– Try to make it into a process where you move for-
ward. In business life owners seldom have the patience 
to wait, but leaders should realise that you cannot turn 
the course of a company in a short period of time. The 
problem is that the pressure in the business world is so 
hard that you cannot take the time needed to change the 
course. 

 

equal treatment in the workplace 
has to become the norm
Employees should be equally treated, leadership skills 
should be improved and there should be a balance between 
work and private life. These are the goals of the two-year col-
laboration project NaisUrat that Hanken is taking part in. 

– NaisUrat is an equality project focusing on women and 
their careers, says project manager Ingrid Biese from Hanken. 

Hanken, the University of Jyväskylä and the consulting 
agency Ekvalita co-operate in the project, and it is funded 
by the European Social Fund and channeled through the Mi-
nistry of Social Affairs and Health. NaisUrat is an ambitious 
project which aims at initiating discussion on equality in so-
ciety and  working with equality on many levels in society; 
within politics, organizations and also in recruitment, on 
both team and personal level. 

Eight organizations are participating in the project, wor-
king with NaisUrat to become more equal. NaisUrat also ar-
ranges open seminars, produces newsletters and manages 
the web portal naisurat.fi. The project will result in a book 
on how to develop equality in organizations. 

Suggestions to increase equality:
• Look over the equality plan. It should include tangible 

goals, action plans, schedules and people with designa-
ted areas of responsibility.

• Get started, take small steps and set realistic goals.
• Follow up on a regular basis and modify. The equality 

plan should be a tool to be modified and developed over 
time.
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weAk SIGnAlS 
preDICt trenDS

Bobo af ekenstam.
pHoto: JoHAnneS terVo

Bobo af Ekenstam, Swedish trend analyst and CEO of Doce-
re Intelligence, visited Hanken in Vaasa on January 30th to 
talk about how important it is to learn how to analyze trends 
in order to be competitive. The seminar was part of the Han-
ken New Ventures programme. 

– Trend analysis is a way of capturing processes that 
form the future, says Ekenstam. A trend consists of seve-
ral incidents that together create a long term shift in, for 
example, interests, needs and attitudes. The phenomenon 
grows both in strength and importance and includes more 
and more people, companies, institutions and countries. 
When the phenomenon stops growing, it is no longer a 
trend. 

– A trend starts as weak signals. The company that cap-
tures these signals has a competitive advantage, he says. 

A company that wants to be a front runner must learn 
how to analyse signals to detect threats and opportunities 
and react to these in time. Af Ekenstam has been able to 
identify eleven so-called mega trends that companies should 
keep their eyes on. 

To sum it up: the world continues to shrink and people 
move to attractive areas. Responsibility and honesty have 

become more important. 
People are more individual but also more generous and 

more interested in their own health. Digitalisation is soaring 
and people tend to be online all the time with new technolo-
gies. We learn in new ways, and sound and image are beco-
ming more and more important. Social networks are turning 
professionalised and customers have higher demands.  

  

ALUMNI DAY IN LONDON 
16 MAY 2014

THE FUTURE OF START-UPS:   
GROWTH AND PRIVATE EQUITY CAPITAL
Hanken arranges an alumni day in London on 
Friday May 16th 2014. The programme includes 
a half day seminar with interesting speakers and 
a dinner in the evening. 

The seminar is held at 2-5.30 PM at True Start, 
an innovation hub in central London. The dinner 
is held at Hardy’s Brasserie and Wine Bar in 
Marylebone. 

Join us for interesting discussions on start-ups 
and networking with fellow Hanken alumni. 
Welcome!

More information and registration: 
WWW.HANKENNETWORK.FI

PROGRAMME

2 PM WELCOME
Eva Liljeblom, Rector, Hanken 
Hannu Ryöppönen, Hanken Ambassador 
 
2.15 PM PRIVATE EQUITY 
Björn Savén, Hanken Honorary Doctor,  
Founder and Chairman, IK Investment Partners

3.15 PM START-UPS
Matt Truman, CEO & Founding Partner,   
True Capital Partners LLP 

4.30 PM ENTREPRENEURSHIP AND  
LEADERSHIP 
Micke Paqvalén, CEO and Founder, Kiosked



MP2 Itella Oyj

HANNU RYÖPPÖNEN:  
”JAG ÄR ÖVERTYGAD OM ATT 
ALUMNDAGEN I LONDON BLIR  
INTRESSANT”

Vi detaljgranskar ett ämnesområde som många kom-
mit i beröring med via sitt jobb. Vi får också träffa och dis-
kutera med namnstarka personer inom startup- och riskfi-
nansieringsbusinessen. Det här säger Hannu Ryöppönen, 
primus motor bakom alumndagen. Han är själv Hanke-
nalumn, tidigare Hankenambassadör och har sitt hem i 
London sedan 15 år.

Sartups och riskfinansiering ligger i tiden då det gäller 
att skapa nya företag och arbetstillfällen, inte minst med 
tanke på digitaliseringsprocessen som hela samhället ge-
nomgår.

Platsen för alumndagen kunde knappast vara bättre 
vald. I True Start har man skapat en miljö för Sartups. Se-
dan den 5 mars jobbar en mängd entreprenörer i ett land-
skapskontor, planerat just för dem. Där kan de bland an-
nat bolla idéer med varandra. I huset finns mentorer som 
kan hjälpa dem med formella och affärsstrategiska frågor. 
Där verkar dessutom Matt Truman och hans riskkapital-
bolag True Capital Partners med buyouts inom detaljhan-
deln som specialitet.

Under alumndagen berättar Matt Truman om hur man 
skapar förutsättningar för startups och hur man hanterar 
finansieringen av dem.

Björn Savén blev Sveriges första riskkapitalist då han 
på 1980-talet startade Industri Kapital. På alumndagen 
berättar han hur branschen utvecklats och vad den nu fo-
kuserar på.

Micke Paqvalén är mest känd för att ha grundat Kios-
ked som utvecklar interaktiv marknadsföring för webben. 
– Han har ägnat så gott som hela sitt yrkesverksamma liv 
åt att hitta på och utveckla nya affärsidéer och kan liksom 
Björn Savén ge ett brett perspektiv på sin verksamhet, sä-
ger Hannu Ryöppönen.

Alumndagen avslutas med middag på en kvarterskrog. 
– Jag hoppas vi blir tillräckligt många för att få ha hela 
krogen för oss själva, säger Hannu Ryöppönen.

ALUMNDAG I LONDON 

THE FUTURE OF START-UPS: GROWTH 
AND PRIVATE EQUITY CAPITAL 

Hanken arrangerar en alumnträff i London fredagen 
den 16 maj 2014. Seminariet hålls klockan 14.00-17.30 
på True Start, en nygrundad samlingsplats för start-ups 
i centrala London. Kvällens middag hålls på Hardy’s 
Brasserie and Wine Bar i Marylebone. 

Välkommen! 
 

PROGRAM 
 
14.00 VÄLKOMMEN 
EVA LILJEBLOM, REKTOR, HANKEN 
HANNU RYÖPPÖNEN, HANKENAMBASSADÖR 
 
14.15 PRIVATE EQUITY 
BJÖRN SAVÉN, HANKEN HEDERSDOKTOR,  
GRUNDARE OCH ORDFÖRANDE, IK INVESTMENT 
PARTNERS 
 
15.15 START-UPS 
MATT TRUMAN, CEO & FOUNDING PARTNER,  
TRUE CAPITAL PARTNERS LLP  
 
16.30 ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP  
MICKE PAQVALÉN, VD OCH GRUNDARE, KIOSKED 
 
MERA INFORMATION OCH ANMÄLAN: 
WWW.HANKENNETWORK.FI

Hankenambassadör Hannu Ryöppönen


