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HÄNT PÅ HANKEN

AKTUELLT 
PÅ HANKEN 
NETWORK

MINDFULNESS INTRESSERADE 
Ladda ner välmåendespecialist 
Rina Siréns presentationer 
samt tips och länkar om tidsan-
vändning och mindfulness.

MER OM UNIK KUNDSERVICE 
Ladda ner materialet från 
alumnseminariet kring tjänste-
marknadsföring och unik kund-
service med Upplands Motor.

STÖRSTA MENTOR-
PROGRAMMET 
Hankens mentorskapsprogram 
2013–2014 avslutades i mitten 
på maj med ett sista möte och 
en middag på Hanken. Inom 
ramen för programmet fungerar 
Hankenalumner som mentorer för 
studenter eller yngre alumner och 
delar med sig av sin erfarenhet och 
hjälper adepten med karriär- och 
framtidsplanering. Årets program 
var det största genom tiderna med 
hela 47 mentor-adeptpar. 

Programmet går både på 
svenska och på engelska vid 
Hankens bägge campus. Just nu 
söker Hanken efter mentorer bland 
alumnerna för nästa mentorskaps-
program, som kör igång i höst. 
Se Hanken Network för mera 
information. 

Hanken Campus Day ordnades för 
första gången i april i samband 
med Huvudämnesvalsdagen. 
Under dagen var Hanken Premium 
Partners Fazer, KPMG och PwC 
samt Hanken Partner EY närva-
rande på högskolan för att dela 
med sig av sina erfarenheter och 
ge insyn i olika möjligheter och 
karriärstigar inom arbetslivet. 

Campus Day blir ett årligen 
återkommande evenemang där 
företag och studerande kan mötas.

CAMPUS DAY

LYCKAD ALUMNDAG I LONDON
Hankens årliga internationella alumndag ordnades i ett somrigt London i maj. Ett femtiotal 
alumner från sju olika länder samlades för ett halvdagsseminarium och en trevlig middag 
på kvällen. Teman för seminariet var start-ups och private equity och bland talarna fanns 
Hankens hedersdoktor Björn Savén från IK Investment Partners Ltd och Hankenalumnen 
Micke Paqvalén från Kiosked. 

Läs mer om alumndagen i London på sidorna 6–9.

Hanken bjöd in familjen bakom det framgångsrika svenska bil-
företaget Upplands Motor på alumnernas begäran. Filippa och 
Anders Lindström besökte Hanken i april och delade med sig 
av sina unika idéer om kundservice och marknadskommuni-
kation. Från Hanken deltog professor Christian Grönroos, 
ED Paul Viio och ED Jan Sten. 

Seminariet arrangerades i samarbete med Erling-Persson 
Centre for Entrepreneurship och ingick i en föreläsningsserie 
kring entreprenörskap. 

Läs mer om seminariet och företaget på sida 12.

UNIK KUNDSERVICE

Vårens seminarier som Hankens Centre of Cor-
porate Governance (HCCG) ordnat har behandlat 
högaktuella teman, bland annat belöningssystem 
för den högsta ledningen, ett tema som väckte liv-
lig diskussion. Enligt huvudtalaren, professor Tilan 
Tang från Clemson University, orsakas de höjda 
belöningarna av en större efterfrågan på bra ledare.

HCCG arrangerade även ett internationellt hel-
dagsseminarium kring aktuella utmaningar inom 
corporate governance med presentatörer från nio 
länder. Under dagen diskuterades bl.a. internatio-
naliseringen av företagsstyrelser och hur ett före-
tags rykte inverkar på regleringsbehovet.

Tidigare i år utnämndes Berndt Brunow till 
ny ordförande för HCCG:s Advisory Board. Han 
efterträdde den högt ansedda förra ordföranden 
Tomas Lindholm. Mer information om HCCG och 
kommande seminarier fås via Hankens webbplats 
och via Hanken Network.

Ledningskompensation som tema

Den 27 maj utdelades Svenska han-
delshögskolans stipendium Rector’s 
List Scholarship 2014 till högskolans 
15 bästa studerande. 

Stipendiet delas ut varje år, till 
studerande som utgör den bästa fem 
procenten mätt i studieframgång. I 
kriterierna ingår antalet närvaroter-
miner och studiepoäng samt medel-
vitsordet för samtliga kurser. Endast 
studerande med medelvitsordet MG 
(mycket god) och högre beaktas.

Även representanter för 
Hankens Premium Partnerföretag 
Fazer, KPMG och PwC samt Hanken 
Partner EY deltog.

RECTOR’S LIST 2014

Årets Anders Wall-stipendium 
på 125 000 SEK tilldelades 
Rasmus Ritamäki, som visat 
prov på entreprenörsanda och 
framgångsrikt varit med om 
att grunda tre växande företag 
inom återförsäljning och video-
konsultering. 

Under sin studietid har han 
även varit en av drivkrafterna 
bakom flera framgångsrika 
projekt, såsom Nordic Case 
Competition, en årlig case-
tävling för toppstuderande, 
modevisningen Hanken Fashion 
Night och gruppen International 
Friends of Finance, som grunda-
des för att samla alumner med 
internationella karriärer inom 
finansbranschen.

ANDERS WALL- 
STIPENDIET TILL  
RASMUS RITAMÄKI

Rasmus Ritamäki.

FOTO: MATIAS UUSIKYL Ä

FOTO: MATIAS UUSIKYL Ä



2 3

LEDAREN

-- KALENDERN

DISPUTATIONER

EM Hanna-Riitta Harilainen 
har disputerat i logistik och 
företagsgeografi på avhand-
lingen ”Managing Supplier 
Sustainability Risk”.
Tid: 26.4.2014
Plats: Svenska handelshögsko-
lan, Helsingfors
Opponent: Professor Constan-
tin Blome, Louvain School of 
Management
Kustos: Erkko Professor 
Gyöngyi Kovács, Svenska 
handelshögskolan

EM Karl-Jacob Mickelsson 
har disputerat i marknads-
föring på doktorsavhand-
lingen ”Customer Activity  
– A Perspective on Service 
Use”.
Tid: 16.5.2014
Plats: Svenska handelshögsko-
lan, Helsingfors
Opponent: Docent, univer-
sitetslektor Fredrik Nordin, 
Stockholms universitet

OKTOBER 2014

3.10 Hankendagen i Vasa
Alumndag för kunskap och 
nätverk. Den tionde Hankendagen 
ordnas på Hankens Vasa campus. 

SEPTEMBER 2014
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5.2 Hanken Business Forum
Seminarium och middag för 
inbjudna gäster.

Se www.hankennetwork.fi för 
mer information och anmälan.
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Under våren arrangerades flera workshops om tids-
användning och mindfulness för alumni. Alla sessio-
ner vid både Helsingfors och Vasa campus var väl-
besökta. Under coachen Rina Siréns handledning 
fick deltagarna öva sig på att vara mer närvarande i 
nuet och ta del av många bra tips för en bättre tids-
användning. 

Läs mer om sessionerna på sidorna 14–15. Allt 
material från serien finns publicerat i Hanken Net-
work.

25.9 Hanken Network Day
Nätverksdag för företag och 
studerande.

Kustos: Professor Tore 
Strandvik, Svenska handels-
högskolan

EM Mikael Laakso har dis-
puterat i informationsbehand-
ling på doktorsavhandlingen 
”Measuring Open Access 
– Studies of Web-Enabled 
Innovation in Scientific Journal 
Publishing”.
Tid: 23.5.2014 
Plats: Svenska handelshögsko-
lan, Helsingfors
Opponent: Professor Carol 
Tenopir, University of Ten-
nessee
Kustos: Professor Bo-Christer 
Björk, Svenska handelshög-
skolan

EM Hanna Kiehelä har 
disputerat i marknadsföring 
på doktorsavhandlingen ”Di-
mensionality of the Consumer 
Perceived Value of Product 
Colour”.

Tid: 30.5.2014 
Plats: Svenska handelshögsko-
lan, Helsingfors
Opponent: Professor Micael 
Dahlén, Handelshögskolan i 
Stockholm
Kustos: Professor Veronica 
Liljander, Svenska handels-
högskolan

FM Linda Tallberg disputerar 
i företagsledning och orga-
nisation på doktorsavhand-
lingen ”Processing Puppies: 
Ethnography in an Animal 
Shelter”.
Tid: 11.6.2014 kl. 13
Plats: Svenska handelshögsko-
lan, Helsingfors
Opponent: Associate profes-
sor Arne Carlsen, BI Norwe-
gian Business School
Kustos: Professor Saku 
Mantere, Svenska handels-
högskolan

CARL HAGLUND BESÖKTE VASA
Försvarsminister och Hankenambassadör Carl Haglund 
föreläste för studenter och personal vid Hankens Vasacam-
pus kring temat “Europas ekonomiska och sociala situation” 
i april. Cirka 50 deltagare tog tillfället i akt och diskuterade 
både temat och den rådande situationen I Ukraina.

EM Pia Hellman disputerar i marknads-
föring på doktorsavhandlingen ”The Ef-
fect of Communicating E-Service Benefits 
on Consumer E-Service Adoption”.
Tid: 17.6.2014 kl. 12
Plats: Svenska handelshögskolan, Hel-
singfors
Opponent: Professor Chanaka Jaya-
wardhena, Hull University Business 
School
Kustos: Professor Veronica Liljander, 
Svenska handelshögskolan

EM Peng Wang disputerar i finansiell 
ekonomi på doktorsavhandlingen ”Four 
Essays on Corporate Finance in Chinese 
Listed Firms”.
Tid: 27.6.2014 kl. 12
Plats: Svenska handelshögskolan, Hel-
singfors
Opponent: Professor Juha-Pekka Kal-
lunki, Uleåborgs Universitet
Kustos: Professor Timo Korkeamäki, 
Svenska handelshögskolan

- -

Hankens studerande har 
röstat fram universitetslektor 
Suvi Nenonen till Årets före-
läsare 2013 i Helsingfors och 
universitetslärare Mayvor 
Höglund till Årets lärare 
2013 i Vasa.

Nenonen fick titeln för sina 
genomtänkta undervisnings-
metoder och för ett genuint 
engagemang i studenternas 
utbildning och framgång.

Höglund tilldelades titeln 
Årets lärare för fjärde året 
i rad, med motiveringen att 
hon alltid är tillgänglig och 
har en unik förmåga att be-
skriva komplexa saker genom 
vardagliga exempel.

Årets föreläsare 
och lärare 

MINDFULNESS INTRESSERADE 

Rina Sirén.

FOTO: MIK A PUTRO
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Verksamheten på en stabil 
och solid grund

LEDAREN

Utgångspunkten för Hankens verksamhet ligger i en global 
utbildningsmarknad som ställer krav på såväl utbildning som 
forskning samt näringslivskontakter. Bokslutet och verksam-
hetsberättelsen för år 2013, vilka Hankens styrelse fastställt, 
visar att vi är på rätt väg i vårt målmedvetna arbete. 

De senaste årens ansökningsrundor visar att intresset för 
att studera vid Hanken fortsättningsvis ökar på så gott som alla 
nivåer. Detta faktum inger tillit till att Hanken utan problem 
kommer att nå sitt examensmål som Undervisningsministeriet 
höjt. Högskolan har även fokuserat starkt på att utveckla un-
dervisningen för att möta de krav som ställs på en modern och 
internationell ekonomutbildning. 

Generellt har graden av internatio-
nalisering ökat både inom utbildningen 
och bland personalen. Den obligatoriska 
utlandsterminen börjar ge resultat då 
studentmobiliteten stadigt ökar. Han-
keiterna avlägger allt fler studiepoäng 
utomlands, vilket visar att utlandstermi-
nen inte kan ses som akademisk turism. 
Glädjande är även att det internationella 
inslaget bland forskarna och den under-
visande personalen har ökat. 

Resultatet för år 2013 visar att anta-
let forskningspublikationer ökar stadigt, 
speciellt inom den så kallade Financial 
Times 45-listan. Bland de finländska 
universiteten med ekonomutbildning 

torde Hankens forskare ha producerat flest FT45-publikationer 
under de senaste åren. 

Finansiellt var år 2013 stramare än föregående år, trots att 
Hanken lyckats väl med att uppfylla sina målsättningar i finan-
sieringsmodellen. Hanken har dock en stark balansräkning tack 
vare den lyckade HANKEN 100-fundraisingkampanjen. Tack 
vare fortsatt stöd från alumner och samfund har högskolan kun-
nat satsa på att modernisera studiemiljön och bevilja startsti-
pendier för nya forskarstuderande. 

Den allmänna osäkerheten i landets ekonomi gör dock an-
delen statlig finansiering allt osäkrare, vilket höjer betydelsen 
av extern forskningsfinansiering och det ekonomiska stödet från 
alumnerna och näringslivet.

I vårens budgeförhandlingar gjorde regeringen en reserve-
ring för att åter kapitalisera universiteten i form av en trefaldig 
matchning under åren 2014–2015. Då premisserna för kampan-
jen är klara, inleder Hanken en ny insamlingskampanj för att 
ytterligare stärka grunden för högskolans internationella kon-
kurrenskraft. Jag hoppas ni är med när den tiden är här! 

Med önskan om en avkopplande sommar,

EVA LIL JEBLOM

REKTOR
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DAGS FÖR RUNDA TVÅ
Hankens första fundraisingkampanj har lett till upp-
piffade klassrum, ett renoverat bibliotek och forskar-
stipendier. Nu förbereder Hanken sig för en andra 
fundraisingkampanj.

Nedskärningar, inbesparingar, mindre medel... Flera hög-
skolor och universitet har fått se sina budgeter krympa. Han-
ken, däremot, har tack vare en lyckad fundraisingkampanj 
i bakfickan haft möjlighet att nyanställa, förnya lokaliteter 
och bevilja doktorandstipendier.

Camilla Wardi, fundraisingansvarig på högskolan, är 
i startgroparna för att köra igång med nästa fundraising-
kampanj. Den första kampanjen, som pågick fram till 2011, 
överträffade förväntningarna – totalt samlade Hanken in 
15,7 miljoner euro, som staten matchade med faktorn 2,5. 
Avkastningen av kampanjen har använts till högskolans för-
del och alla har på ett eller annat sätt fått ta del av investe-
ringarna som gjorts. 

MÖJLIGGJORT MODERNISERING
Bland annat har biblioteket fått en rejäl ansiktslyftning och 
två klassrum, ett i Helsingfors och ett i Vasa, har blivit mo-
derniserade med smartboards och inredning som stöder nya 
sätt att lära. Tiden då studerandena lyssnade på föreläsaren 
i ett streck i 90 minuter är förbi. 

– Undervisningen är mer dynamisk idag. Föreläsaren 
pratar högst 20 minuter och sedan gör man en uppgift, of-
tast i grupp, säger Sören Kock, professor i entreprenörskap 
och företagsledning.

 Han intygar att studerandena i Vasa trivs bra i de nya 
lokaliteterna som till exempel är lätta att omforma enligt be-
hov till grupparbetsrum.

Men det är inte bara inredningen man satsat på. En stor 
del av pengarna har öronmärkts för Hankens forskarskola. 

– Tack vare donationer kan nu flera doktorander kon-
centrera sig på sina forskarstudier i 18 månader och inte på 
att ansöka om finansiering, säger Camilla Wardi.

Bland annat Aktiastiftelsen i Vasa har beviljat ett stipen-
dium på 30 000 euro till Vasa Hanken. Det gick till en dok-
torand i finansiell ekonomi.

– Vi ser det som väldigt nyttigt att kunna göra någonting 
för att lyfta upp Hanken i Vasa. Vi vill att den här regionen 
ska kunna locka duktiga människor också i fortsättningen, 
säger Harry Hydén, ombudsman för stiftelsen. 

STARKT FRAMTIDSPERSPEKTIV
Den andra kampanjen startar på hösten hösten. Där den för-
sta kampanjen handlade om att trygga Hankens självständig-
het har den andra kampanjen ett starkt framtidsperspektiv.

– Med den ska vi föra Hanken in på 2020-talet, säger 
Camilla Wardi. 

Staten har lovat matcha medlen med faktorn 3:1, det vill 
säga för varje donerad euro kommer staten emot med tre. 
Totalt har staten allokerat 150 miljoner för den här med-
elinsamlingen för 2014 och 2015. De slutliga direktiven för 

kampanjen är ännu inte offentliggjorda, men Camilla Wardi 
säger att Hanken är färdig att köra igång med den andra 
kampanjen på hösten.

Lagen för insamling håller på att beredas i regeringen 
och hur den utfaller påverkar premisserna för att samla in 
donationer av privatpersoner. 

STÄRKER BANDEN
Donatorerna kommer fortsättningsvis att ha en stark roll i 
att utforma högskolan. Också studerande involveras i allt 
högre grad. Hanken delar ut stipendier för de bästa magis-
teravhandlingarna i respektive huvudämne. Förutom en li-
ten summa pengar får stipendietagarna en inbjudan till do-
natorsevenemang som är värdefulla tillfällen att bygga upp 
nätverk.

– Utnämningen är också bra ”CV-godis”, påpekar Wardi.
Dessutom utser man de mest framgångsrika utbytessti-

pendiaterna som också blir bjudna till sammankomsterna 
för hedersdonatorerna. 

Enligt Wardi håller intresset för att engagera sig i sin 
alma mater på att växa från donatorernas sida.

– Våra hedersdonatorer känner klart att de konkret kan 
vara med om att förbättra högskolan. De får utbyte och insyn 
i högskolans verksamhet. Det håller på att uppstå en kultur 
där allt fler ser det som en självklarhet att man på något sätt 
stöder sin högskola.

LENA BARNER-RASMUSSEN

FOTO: HANNES VICTORZON

Anna Klaile, Hubert Nervander, Richard Cawén, Carolina Andersin 
och Minna Nylund fick i år stipendium för sina magisteravhandlingar.
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Entreprenörskap engagerade alumner i London
Den som behöver anställa nytt folk får inte kompro-
missa med rekryteringen. Bra team attraherar bra 
människor och kommunikationen är avgörande – 
både externt och internt. Kioskeds Micke Paqvalén 
hade många goda tips och lärdomarna att dela med 
sig av på Hankens alumndag i London.

Kring femtio Hankenalumner från sju olika länder samlades 
i mitten av maj till den årliga internationella alumndagen.

Talarna Micke Paqvalén, som startat Kiosked, svenske 
investeraren och grundaren av IK Investment Partners 
Björn Savén och Paul Cocker, en av grundarna till True 
Start, där eftermiddagsseminariet hölls, närapå trollband 
sina lyssnare. Gemensamt för dem alla är att de på ett eller 
annat sätt gått sin egen väg som entreprenörer.

Pekka Huhtaniemi, Finlands ambassadör i Storbritan-
nien, framförde en hälsning och berättade om ambassadens 
verksamhet i Storbritannien. Han deltog även i kvällens 
middag, som avåts i munter stämning på Hardys Brasserie 
och Wine Bar i chica stadsdelen Marylebone.

Långvarige Hankenambassadören Hannu Ryöppönen, själv 
bosatt i London sedan länge, var konferencier under dagen.

– När jag fick frågan om att bistå med arrangemangen 
för alumndagen här i London tvekade jag inte. Nu ska jag 
snart stiga åt sidan som Hankenambassadör och hoppas att 
någon av de alumner som bor i London vill ta över. 

OLIKA SLAGS ENTREPRENÖRER
Det var andra gången alumnträffen ordnades i London, och 
dagens program handlade om entreprenörskap i olika for-
mer. Investeraren Björn Savén, grundare av IK Investment 
Partners, talade om privat egendomsförvaltning i praktiken.

– Vi vill vara aktiva ägare i våra bolag under den tid vi 
äger dem. Vårt arbetssätt är holistiskt, vi vill skapa värde ge-
nom organisk tillväxt och fokuserar på att öka marginalerna. 
Vårt ägande, vår portfölj, byggs upp utgående från geogra-
fiska faktorer, bransch, företagets storlek och vilka risker det 
finns, konstaterade Savén, med den pondus som ett långt 

Hanken jobbar för fler företagare för att hjälpa upp ekono-
min i Finland, både genom forskning om entreprenörskap 
och via kursutbudet. På Hankens campus i Vasa driver man 
till exempel ett projekt som heter Hanken New Ventures.

– Avsikten är att inspirera de stude-
rande att starta egna företag redan under 
studietiden.

För att få landets ekonomi i skick be-
höver vi fler företag i nya branscher, och 
många nya arbetsplatser, säger Sören 
Kock, professor i företagsledning och en-
treprenörskap.

Entreprenörskapet är en livsstil för Micke Paqvalén. Han har lång erfarenhet och 
klara visioner.

Hanken New Ventures startade i höstas, med inspirations-
föreläsningar av hankenalumner som är entreprenörer och 
som berättade om trender och framtidsperspektiv på flera om-
råden.

– Problemet är att de som kommer till handelshögskolor och 
universitet inte är så intresserade av att starta egna företag, utan 
mer intresserade av att jobba på etablerade företag. 

Hankenstuderande vet hur de ska driva ett företag, men att 
hitta en bra affärsidé är svårare. Riskerna avskräcker också.

– Vi vill lyfta fram det positiva med att vara företagare och 
inte bara visa riskerna, säger Sören Kock.

ÅN

FOSTRAR FÖRETAGARE

6
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Entreprenörskap engagerade alumner i London
perspektiv som framgångsrik pionjär inom private equity-
branschen ger.

På startup-kuvösen True Start i centrala London fick 
också några av de unga entreprenörerna inom mode och 
försäljning berätta om sina företagsidéer. Bland annat fick 
deltagarna bekanta sig med en tjänst för näthandel och en 
applikation för klädråd.

KLARA VISIONER
En som har en omfattande erfarenhet av startup-företag är 
Micke Paqvalén på Kiosked. Han berättade om sina tankar 
kring ledarskap och entreprenörskap och betonade att det 
finns en uppgift också för dem som inte är bra i skolan.

– Det finns entreprenörer överallt, vi bara inte ser dem. 
De är konstnärer, musiker, idrottare, folk som får saker att 
hända. Ibland kallas de rebeller, missanpassade och bråk-
stakar, sade han. 

Entreprenörskapet är en livsstil för Micke Paqvalén, och 
under åren har han lyckats väl. Före Kiosked har han byggt 
upp företag i över 30 länder och samlat in över en miljard 
euro i finansiering. 

– Jag anser att det som förenar ledarskap och entrepre-
nörskap är en klar vision. För att lyckas måste man satsa på 
kompetens, kommunikation och ledarskapsutveckling.

Till hans kungstankar hör noggranna rekryteringspro-
cesser, öppen kommunikation både internt och externt, kla-
ra visioner och väl utfört arbete och fokus på ett slutresultat 
som gör alla till vinnare.

– Detta gäller vid kontakten till anställda, kunder, använ-
dare och partners. När det började gå dåligt för Nokia hade 
företaget ingen som hjälpte, eftersom Nokia var ett företag 
med vinnarna mot förlorarna-mentalitet, där Nokia var vin-
naren. Men när det börjar gå sämre – och det kommer det 
att göra – behöver man vänner som kan och vill hjälpa till. 

TÄNK GLOBALT FRÅN BÖRJAN
– En framgångsrik entreprenör måste ha en bra affärsidé 
som fyller ett behov och inte bara är en cool produkt. Det 
gäller att tänka globalt från dag ett, varumärket är viktigt. 

Paqvalén talade om ”of course-design” (ung. självklar de-
sign) som modellen för succé: att inte krångla till det i onödan.

– Of course-design är den bästa, till exempel att ratten 
är rund – förstås, eller att dörren har ett handtag – förstås. 
Och service-designen måste vara utmärkt, bara nöjda kun-
der betalar. 

ÅSA NYMAN

Entreprenörskapet är en livsstil för Micke Paqvalén. Han har lång erfarenhet och 
klara visioner.

Svensken Björn Savén, grundare och styrelseordförande för IK Invest-
ment Partners, är föregångare inom private equity-området. Han är 
hedersdoktor på Hanken och en stor Finlandsvän.

– Vi söker entreprenörer med startup-idéer som har potential att bli 
företag med miljardomsättning. Fokus ligger bland annat på mode 
och försäljning, och vi försöker bygga upp starka partnerskap med 
universitet, sade Paul Cocker, en av grundarna till True Start.

Finlands ambassadör i Storbritannien Pekka Huhtaniemi 
framförde ambassadens hälsning till alumnerna.

FOTO: LEHTIKUVA/RONI REKOMA A
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Stephanie Seege bor i London sedan drygt 2 år och passar på att 
träffa gamla hankeiter. Petri Backman jobbar på Europakommissio-
nen i Bryssel och jobbar på en agentur som koordinerar forskning.
– Dagens program är imponerande och intressant, ansåg de.

Anna Cox (t.v.) har bott i London i åtta år, medan Michaela von 
Wendt hade rest på veckoslutsbesök från Helsingfors.

– Björn Savéns föredrag var verkligt intressant och de unga entre-
prenörerna som presenterade sina startups är duktiga, sade de.

Wilhelm Malmström (t.v.) och Eric Rehn bor båda i London och 
tyckte att alumndagen var värd att delta i trots bråda tider på jobbet.

Jaana von Rettig, Johanna Åkerman-von Bonsdorff, Hans von 
Rettig och Erik von Bonsdorff är alla bosatta i London och ville inte 
missa alumndagen. De var entusiastiska över programmet och såg 
fram emot kvällens middag.

Henrik Svennas (t.v.) lämnade Finland redan i slutet av sjuttiotalet 
men prenumererar fortfarande på hemtraktens språkrör tidningen 
Östra Nyland.

– Den kommer till mitt kontor i Genéve i buntar  varje vecka. Det är 
en länk till min bakgrund. Alumndagens program var spännande och 
intressant, min gode vän Hannu Ryöppönen hade gjort ett bra jobb 
med talarlistan. 

– Det gick snabbt för mej att samla ihop talare och hitta seminarie-
lokaler, Björn Savén är en gammal kollega och jag är rådgivare för 
True Start, berättade Hannu Ryöppönen.

De startup-företag som publiken fick höra om fungerar inom mode-
branschen. Det handlade om interaktiva applikationer och om en 
näthandelstjänst som ska förenkla shoppingupplevelsen.

TEXT: ÅSA NYMAN
FOTO: LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

ALUMNDAGEN
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Alumndagen avslutades med middag på kvarterskrogen Hardy’s Brasserie and Wine Bar.

Charlotta Ginman (t.v.)  och Barbara Hisinger-Jägerskiöld och gil-
lade både alumndagens program och kvällens middag i gott sällskap.

– Jag har bott i London i 25 år och jobbat inom finansbranschen 
under största delen av den tiden, berättar Charlotta.

Finn-Guilds nya programdirektör Helena Halme (t.v.) har skrivit böcker, 
jobbat med redovisning och är Londonbosatt sedan många år. Ekaterina 
Matveeva flyttade till London i höstas och jobbar på Finnish Chamber of Com-
merce.

ALUMNDAGEN



KOLUMN

10

CERS 
FIRADE 20
Hankens forskningscenter CERS fyller tjugo år i år. 
Under åren har centret profilerat sig som en före-
gångare inom forskningen kring marknadsföring 
med speciell tyngdpunkt på tjänstemarknadsföring.

– Vi har varit nyskapande och försöker fortsätta med det, 
säger Christian Grönroos, professor i marknadsföring och 
initiativtagare till CERS. 

Forsknings- och kunskapscentret CERS är ett samman-
hållande paraply för forskningen i marknadsföring på Han-
ken. Det ger en linje och stadga åt forskningen både på dok-
torand- och postdoktoral nivå. 

– CERS har blivit internationellt känt inom tjänsteforsk-
ningen. Jag vågar påstå att om man någonstans i världen 
bland personer, som är intresserade av tjänster, säger att man 
kommer från CERS, är man genast igenkänd, och godkänd.

FÖREGÅNGARE
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kom en allt 
större del av forskningen i marknadsföring in på tjänstemark-
nadsföring och delområden som tjänstekvalitet och kundrela-
tioner. Grönroos insåg att det fanns ett behov att fylla.

– Det föll sig naturligt att diskutera tyngdpunktsområ-
den för forskningen i ämnet. Då vi stannat för tjänste- och 
relationsmarknadsföring som det naturliga valet, var det lika 
naturligt att skapa ett paraply för den forskningen, som inte 
bara är enskilda forskares verksamhet utan en institutiona-
liserad bas. 

Christian Grönroos tog initiativet till att få Hanken att 
grunda ett forsknings- och kunskapscenter på området. År 
1994 godkändes förslaget.

– Från det första förslaget tog det tre år innan styrelsen 
grundade CERS. Det var ett modigt steg, för vid den tiden fanns 
det ingen juridisk form för ett dylikt center vid högskolan.

INTERNATIONELLT ERKÄNT
Utvecklingen har varit positiv. Tjänsteforskning är ett brett 
område som innehåller flera olika delområden och hela ti-
den växer. CERS fokusering på tjänsteforskning har ökat in-

tresset för Hanken som plats för forskning i marknadsföring. 
– Internationellt har CERS blivit en bra dörröppnare, 

speciellt för yngre forskare. Också gästforskare vill komma 
på besök till oss. På ett område lyckades vi inte så bra som 
planerat, nämligen i utvecklande av ett företagspartnerpro-
gram, där vi skulle kunna sprida vår kunskap i näringslivet. 
Det visade sig svårt att med i praktiken frivilliga krafter få ett 
sådant program att fungera. Sedan tog Hanken över partner-
skapsverksamheten.

Christian Grönroos är stolt över att få vara med om att 
fira 20-årsdagen.

– För nästan fyrtio år sedan var jag den första i Finland 
och, såvitt jag vet, den fjärde i Europa, som blev intresserad 
av att forska på ett akademiskt plan i tjänsteföretags mark-
nadsföring. Nu har vi en institution där över 50 personer 
disputerat på området, varav många utlänningar, ända från 
Australien. Flera tiotal aktiva forskare på olika nivåer jobbar 

Bo Edvardsson, professor vid Karlstad univer-
sitet tilldelades Grönroos Award under CERS 
20-års jubileumsseminarium i slutet av maj.

Tuula Vesanen, Saara Pekkarinen, Jane Vita, Jaakko 
Isohanni, Heli Holttinen och Chia Koskinen, deltog i en av 
workshopparna under jubileumsseminariet.

Per Skålén, professor och fors-
kare vid Karlstad universitet, ny 
International Fellow vid CERS.

FOTO: HANNES VICTORZONFOTO: HANNES VICTORZONFOTO: HANNES VICTORZON
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LOCKAR FORSKARE
FRÅN UTLANDET
Det var för att vara en del av morgondagens forskning om 
service och tjänster som jag packade väskorna och flyttade till 
Finland för snart fyra år sedan, och jag har inte haft någon 
anledning att ångra mig. 

Det säger Gustav Medberg, svensk doktorand på CERS, 
som direkt efter sin magisterexamen i företagsekonomi vid 
Handelshögskolan vid Örebro universitet kom till Hanken för 
att forska i tjänstemarknadsföring. 

Hans forskning handlar om kundupplevt värde och värde-
skapande i banktjänster. 

– Jag insåg att det var marknadsföring baserad på tjäns-
telogik som främst intresserade mig. Jag kunde verkligen re-
latera till en marknadsföringslogik baserad på service då jag 
i mina tidigare arbeten sett vilka problem frånvaron av ett så-
dant tänkesätt skapar. Därmed började jag läsa böcker och 
artiklar av de stora namnen inom tjänstemarknadsföring. I en 
nordisk kontext handlade det då främst om Evert Gummesson 
från Sverige och Christian Grönroos från Finland.

Hanken kändes lockande, och Gustav Medberg sökte in 
och antogs som doktorand på CERS år 2010.

– Ibland kanske det inte framgår tydligt för utomstående 
hur betydelsefull Christian Grönroos har varit för CERS och 
för Hankens marknadsföringsinstitution under en lång tid. 
Om man verkligen tittar efter är det extremt många doktors-
avhandlingar och journalartiklar från CERS och institutionen 
som på ett eller annat sätt bygger på Christians ursprungliga 
tankar kring marknadsföring. 

ÅN

Relevant forskning
En som anlitat CERS ända sedan starten är Olavi Pomoell, 
numera pensionerad företagsplaneringsdirektör. Under sin tid 
i arbetslivet rekryterade han både pro gradu-skribenter och 
arbetstagare från Hanken. Han har själv deltagit i kurser på 
CERS allt sedan centret grundades.

– Jag har skickat många arbetstagare på kurser till CERS, 
och de som fått chansen har gärna deltagit. De har uppskattat 
bredden och tyckt att föreläsningarna varit givande.

Olavi Pomoell blev ekonomie magister 1969, med mark-
nadsföring som huvudämne. Det blev 41 år i pappers- och 
cellulosabranschen, med marknadsföring, försäljning och fö-
retagsplanering, först på A. Ahlstrom Osakeyhtiö och sedan 
på Andritz Ag – Pulp and Paper.

– Första kontakten till Hanken kom när jag, efter ett par 
år på Ahlstrom, fick välja ut studerande som fick chansen att 
skriva sin pro gradu för oss. Jag valde tre från Handelshög-
skolan i Åbo och tre från Hanken. 

Därefter fortsatte kontakten till Hanken sporadiskt.
– I något skede insåg jag att min enhet måste koncentrera sig 

mer på service och underhåll – alltså servicemarknadsföring – 
eftersom marknaden för ny utrustning och maskiner började vara 
mättad. Christian Grönroos var bekant för mig sedan tidigare, 
så jag tog kontakt med CERS. Beslutet att inleda samarbete var 
lätt att fatta, och väl värt pengarna.

ÅN

inom ramen för CERS, så detta jubileum är naturligtvis en 
trevlig upplevelse för mig.

DIGITAL FRAMTID
Numera är Grönroos med enbart som forskare och medlem i 
direktionen, och han ser hoppfullt på CERS framtid.

– För tillfället förefaller verksamheten att fortsätta en-
ligt invant mönster. I framtiden, kanske till och med inom 
en snar framtid, kan nya vändningar förstås komma. Vi var 
först i Finland bland universitet och handelshögskolor med 
att gå in för internet i marknadsföringen (marketing in cy-
berspace) men nu bör vi gå in för forskning om och undervis-
ning i digital markandsföring.

CERS (Centre for Relationship Marketing and Service 
Management) firade med ett jubileumsseminarium på Han-
ken i slutet av maj.

ÅSA NYMAN

11

Christian Grönroos och nuvarande  
CERS-direktören Kristina Heinonen.

FOTO: HANNES VICTORZON

Per Skålén, professor och fors-
kare vid Karlstad universitet, ny 
International Fellow vid CERS.

CERS 20-årsjubileum, med ett 
digert program, var välbesökt.  

FOTO: HANNES VICTORZONFOTO: HANNES VICTORZON
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ANNORLUNDA SERVICE 
GER SKJUTS ÅT BILFÖRETAG
Det finns gott om bilförsäljare och bilverkstäder. 
Men rätt få som gör jobbet riktigt bra. Svenska Upp-
lands Motor har introducerat ett nytt tjänstekoncept.

Bakaxeln går sönder mitt i natten på en öde väg i en avlägsen 
by i norra Sverige. Bilägaren ringer till närmaste verkstad. 
Klockan är två på natten, men redan efter några signaler 
svarar en tonåring i telefonen. Han lyssnar noga på vad som 
hänt och går sedan och väcker sin pappa. Pappan går i sin tur 
till lagret, som är beläget vid gårdsplanen, för att hämta de 
nödvändiga reservdelarna. Tillsammans åker far och son till 
bilägaren som haft otur. Inom en timme är bakaxeln bytt och 
kunden kan fortsätta sin resa.

Berättaren är Anders Lindström, som på sina pensio-
närsdagar har utmanat Sveriges bilverkstäder med ett helt 
nytt tjänstekoncept. På bara sex år har hans företag Upp-

lands Motor tagit en marknadsandel på över 10 procent. I 
april besökte han och hans dotter Filippa Lindström som 
jobbar på företaget, Hanken för att delta i ett seminarium 
om tjänsteföretag.

Anders Lindström var den unga mannen som svarade i 
telefonen. Och det var inte en engångsföreteelse. Närhelst 
kunderna ringde till pappans bilverkstad var det Anders som 
svarade. Och varenda gång fick kunderna hjälp.

– Det var inställningen i företaget. Kunden skulle få hjälp 
då han behövde. 

Efter en lång karriär på olika börsbolag i Sverige är An-
ders Lindström idag styrelseordförande för Upplands Mo-
tor. Drömmen om en egen bilverkstad hade grott länge, och 
då konkursfärdiga Upplands Motor, en liten bilverkstad i 
Uppsala, kom till försäljning slog han till. Det var år 1989. 
Sedan dess har företaget med sitt unika tjänstekoncept lyck-

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Anders Lindström.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Filippa Lindström.
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Jag heter Christoffer Virtanen och studerar vid Hanken i 
Vasa. Jag kommer från en familj där entreprenörskap har 
varit en del av livet så länge jag kan minnas. Min far har dri-
vit eget företag under största delen av min livstid. Han har 
även uppmuntrat mig till entreprenörskapet sedan jag var 
liten och sålde jultidningar och majblommor.

Under mina studieår har jag, i likhet med många studie-
kompisar, sökt mina vägar gällande vad jag vill göra med min 
framtid. Möjligheterna är oändliga, men IT har känts som nå-
got som med säkerhet kommer att ingå i min karriär. Under 
det sista studieåret har mitt intresse för IT, idéutveckling och 
entreprenörskap fått extra fart genom Hanken New Ventures. 
Efter en mjukstart med ett webbprojekt tillsammans med en 
kompis kring julen 2013, valde vi att prova ytterligare ett pro-
jekt vid namn Lunchmenu.fi. Idén är att sammanföra, till en 
början, studentlunchmenyer men även andra lunchmenyer, 
från hela landet på ett och samma ställe.

Hanken New Ventures kändes som en naturlig väg för att 
vidareutveckla och förverkliga Lunchmenu.fi-plattformen. 
Helt enkelt en möjlighet att få sparra med någon, presentera 
idéer och få hjälp med de områden av affärsverksamheten 
som vi har knapp kunskap om. Dessutom har jag fått en ovär-
derlig erfarenhet av att praktiskt jobba med affärsidéutveck-
ling och -utvärdering. Hanken New Ventures kan för andra 
studerande fungera på samma sätt, men även som en väck-
arklocka som säger till när en idé är närmast orealistisk eller 
inte värd att satsa på. En tjänst som skulle behövas oftare.

Under våren har jag också deltagit i Hanken New Ventu-
res seminarier, föreläsningar och affärsidétävling. För mig 
har dessa aktiviteter fungerat som en informationskälla, 
ett bollplank, och en källa till inspiration för utveckling av 
tjänsten. Dessutom har Hanken New Ventures varit en vik-
tig kontaktförmedlare. Dessa kontakter tar jag nu med mig i 
min framtida karriär.

Kanske jag blir entreprenör, vem vet? Det jag vet, är att 
Hanken New Ventures definitivt är en hjälpande hand på 
vägen.

CHRISTOFFER VIRTANEN

ats åstadkomma tillväxt i en bransch som tampats med till-
växtproblem i flera år. Upplands Motor är framför allt en bil-
verkstad även om företaget också säljer bilar för de märken 
det representerar: Volvo, Renault och Ford.

GRATIS LUNCHER FINNS
Det är verkstaden som ger klirr i kassan, inte bilförsäljning-
en. Även om bilförsäljningen står för 80 procent av omsätt-
ningen svarar den endast för 20 procent av resultatet. 

– Om du får väldigt bra service då du lämnar in bilen för 
service är sannolikheten rätt hög att du också köper en bil på 
samma ställe, säger Lindström.

Många är vana vid att lämna in sin bil tidigt på morgo-
nen, dricka dåligt maskinkaffe flera timmar och till slut få 
en förvånansvärt stor räkning. Hos Upplands Motor är det 
andra bullar. 

Hos Upplands Motor får man komma med bilen då det 
passar en själv. Medan bilen servas får man gratis dricka 
kaffe, äta morgonmål eller lunch. Alternativt kan man gra-
tis besöka gymmet, eller boka en gratis massage. Det finns 
också ergonomiska arbetsutrymmen där man kan jobba 
(snabb wi-fi är en självklarhet). Är man intresserad av hur 
det går i verkstaden är det bara att titta in. Hela verkstaden 
har glasväggar.

– Bilmekaniker är som vilka arbetstagare som helst. De 
blir bara glada om någon är intresserad av deras jobb, säger 
Anders Lindström.

Måste man vänta mer än tio minuter – vare sig i telefo-
nen då man bokar tiden eller i kassan då man ska betala – 
bjuder Upplands Motor på full tank. Anders Lindström säger 
att det hänt högst tio gånger. Bara i fjol utförde Upplands 
Motor ungefär 50 000 serviceuppdrag.

Man kan också välja att pricka in den årliga servicen då 
man själv är på semester och inte behöver bilen. Det är bara 
att köra till Arlanda där någon från Upplands Motor hämtar 
den, servar den och för den tillbaka senast då man ska köra 
hem från flygfältet.

Upplands Motor har också Sveriges största hotell för bil-
däck. Då man kommer för att byta däck gör en bilmekaniker 
en snabbanalys av bilen. Alldeles gratis. 

REKLAM UTAN BILAR
Upplands motor är också ett undantag i bilbranschen beträf-
fande annonseringen. Det finns nämligen inga bilbilder i an-
nonserna. 

– Vi funderade hur vi kunde vara meningsfulla för våra 
kunder. Bilförsäljare finns det gott om, så vi måste skilja oss 
från mängden. Därför vill vi ha annonser som berättar om 
servicen och inte om bilarna, berättar Filippa Lindström, 
som efter en lång karriär hos Procter & Gamble nu ansvarar 
för marknadsföringen och kommunikationen på Upplands 
Motor. 

I ledningen finns inte heller någon med tidigare erfaren-
het av bilbranschen. Däremot har alla en rejäl dos erfarenhet 
av tjänstebranschen.

Också då den nya faciliteten byggdes i Kista valde före-
taget en annorlunda linje. Arkitekten, som ritade byggna-
den, hade ingen erfarenhet av bilindustrin, men däremot av 
shoppingcenter.

– Det ska vara spännande att komma till oss, motiverar 
Anders Lindström arkitektvalet.

LENA BARNER-RASMUSSEN

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. Den här 
gången har en student ordet.
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Medveten närvaro, eller mindfulness, handlar om 
att medvetet välja hur man reagerar på det som 
man möter och på saker som händer i livet. När man 
är medvetet närvarande ökar lugnet och stressen 
minskar. Därför används mindfulness ibland inom 
sjukvården för att öka förmågan att hantera stress, 
smärta och psykiska besvär. Livscoachen Rina Sirén 
ger några tips på hur man bäst ska bevara fokus 
under en kravfylld arbetsdag.

När man lever i större medvetenhet om sig själv och lever i 
nuet, uppfattar man saker och ting som de är och därmed 
ökar förmågan att fatta kloka beslut. Genom att göra det till 
en vana att observera sig själv, blir man småningom med-
veten om de inre föreställningar och reaktionsmönster som 
styr ens tankar, känslor och handlingar. När självkännedo-
men ökar blir det lättare att ifrågasätta de gamla mönstren 
och förändra dem som inte fungerar. 

Hjärnan har svårt att skilja mellan det som är verkligt 
och det som är påhittat. Kroppen reagerar på oroliga och 
stressade tankar. Genom att medvetet tänka över vad som 
är fakta och vad som inte är det ökar man förmågan att ta 
avstånd från de tankar som är påhittade. Då kan till exem-
pel dömande och negativa tankar få finnas där utan att man 
styrs lika mycket av dem. När man blir mindre dömande 
mot sig själv blir det också lättare att ha en mer neutral 
självbild.

Mindfulness mot stress    
och brist på kontroll

– Ju mer du lyckas koncentrera dig på det du gör, desto 
bättre resultat får du, sade Rina Sirén.

FOTO: MIK A PUTRO

FYRA TIPS FÖR BÄTTRE   
SINNESNÄRVARO

1. Ta dig tid för planering – vad vill du få 
gjort under veckan, under dagen?

2. Börja dagen med den viktigaste saken 
och fokusera på den – innan du kollar din 
e-post.

3. Gör en sak i sänder och avsluta den. När 
du fokuserar är sannolikheten större att 
det blir rätt vid första försöket.

4. Gå in för att minimera sådant som distra-
herar. Varje avbrott kostar, tid, energi och 
pengar.
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Mindfulness sägs ha sitt ursprung i buddhismen. Budd-
has efterföljare arbetade med att utveckla förtjänstfulla ka-
raktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, 
där de fokuserade på sinnelag och rätt tänkande. Thich Nhat 
Hanh, en vietnamesisk munk i landsflykt, Marsha Linehan, 
professor i University of Washington i Seattle, och professor 
emeritus Jon Kobat-Zinn vid Hospital University i Massa-
chusetts har alla spelat en betydande roll för mindfulness-
terapin.

FOKUSET A OCH O
Rina Sirén höll en föreläsning om mindfulness på Hanken 
i Vasa i april och i början av maj stod Helsingfors campus 
i turen. Hon är utbildad diplomingenjör och jobbar på Ac-
centure, men under sin första moderskapsledighet fick hon 
tid att stanna upp och börja fundera över hur hon använder 
sin tid och vad hon borde göra för att bli mera närvarande 
i det hon gjorde. Hon utbildade sig till livscoach och håller 
föreläsningar i mindfulness vid sidan av sitt ordinarie jobb. 
Hennes personliga mission är att föreläsa om vikten och nyt-
tan av att vara medvetet närvarande även i arbetslivet.

Rina Sirén listade några symptom som många mitt i livet 
och karriären kan känna igen: svårigheter med att prioritera, 
att organisera det man prioriterat, brist på disciplin och brist 
på tid.

– Börja inte arbetsdagen med att kolla e-posten, utan ta 
dig tid till planering, tänk ut vad du vill få gjort under veckan 
eller dagen, säger hon. Gör sedan en sak i taget och avsluta 
en arbetsuppgift åt gången.

Visst låter det självklart, men för många är det inte lätt 
att släppa tankarna på allt arbete som borde göras och fo-
kusera. Därför är det viktigt, anser Rina Sirén, att man 
tränar upp sin medvetna närvaro med hjälp av speciella 
övningar.

ENGAGEMANG MINSKAR STRESS
– Ju mer du lyckas koncentrera dig på det du gör, desto 
bättre resultat får du i ditt arbete. När man fördjupar sig i 
sin arbetsuppgift känner man ett större engagemang och det 
minskar stressen betydligt, lovar Rina Sirén.

Hon rekommenderar att man håller sin e-post stängd 
under arbetsdagen och bara kollar den ett par, tre gånger, för 
att inte bli avbrutna av det ständiga plingandet som pockar 
på uppmärksamhet.

– Vi inbillar oss ibland att e-posten kräver ett omedelbart 
svar, vilket inte stämmer, säger hon.

Hon anser också, att det är skäl att fundera över nödvän-
digheten av alla möten man förväntas delta i.

– Ofta stjäl de en massa tid utan att något viktigt egent-
ligen blir uträttat. Fundera om det är viktigt att närvara och 
om du går på möten, försäkra dig då om en god planering 
och att de verkligen leder till resultat.

K ARIN DAHLSTRÖM

DEN LILLA PAUSEN 
UNDER DAGEN
Sonja Vartio och Monica Mickos deltog i Rinas Siréns fö-
reläsningar som ordnades för Hanken-alumner både i Vasa 
och i Helsingfors. Den första handlade om tidsanvändning 
och den andra om mindfulness. 

Både Vartio och Mickos har stressiga jobb. Vartio jobbar 
som partner på ett företag som importerar alkohol. Rina Si-
rén sade under sin föreläsning att det är vanligt att få mellan 
50 och 100 mejl per dag och Vartio bekräftar att det är så.

– Mängden mejl är det mest stressande i arbetslivet, sä-
ger hon.

Mickos jobbar som förvaltningsdirektör på Ålandsban-
ken och också hon bombarderas med tiotals mejl varje dag.

– Lyckligtvis finns det verktyg som hjälper en att tackla 
mängden.

Det som stressar Mickos mest är alla beslut som ska fattas 
under dagen. Sirén nämnde att människan egentligen bara 
har kapacitet att fatta två till tre större beslut per dag. I det 
här sammanhanget ser Mickos att mindfulness kan vara till 
stor nytta.

– Med mindfulness kan man stanna och fokusera tan-
karna under dagen. Jag är ganska impulsiv av mig och det 
kunde vara bra att ta en kort paus innan man reagerar och 
svarar, säger hon.

Vartio har sysslat med yoga i flera år och är bekant med 
att använda andningen som redskap för att fokusera tankar-
na. Den stora utmaningen är att integrera medveten närvaro 
i arbetsdagen.

– Man borde ta den där lilla pausen under dagen för 
att tömma huvudet och sedan börja från ett rent bord. Det 
behöver ju inte ta mer än två minuter, konstaterar hon. 

Mickos konstaterar för sin del att man måste bygga in en 
rutin för övningarna i sin arbetsdag.

– Då håller man lättare fast vid det, säger hon.

LENA BARNER-RASMUSSEN

FOTO: MATIAS UUSIKYL Ä

Sonja Vartio.

Monica Mickos.
FOTO: MATIAS UUSIKYL Ä
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EXECUTIVE MBA 
I NORDISK ANDA 
Hanken förnyar sitt Executive MBA-program. Från 
och med nästa år blir fokuset på ledarskapsutveckling 
ännu starkare än tidigare. Det internationella insla-
get växer och den nordiska dimensionen blir central.

Deltagarna i det 18:e MBA-programmet, som startar i januari 
2015, blir de första som studerar enligt den nya modellen. 
De kommer framför allt att utveckla sina egenskaper som 
strategiska ledare.

– Målsättningen är att gå på djupet med begreppet stra-
tegi. Deltagarna lär sig att fatta strategiska beslut och att 
implementera dem i arbetet och organisationen. Samtidigt 
utvecklar de sitt personliga ledarskap, berättar programdi-
rektör Annika Vatanen. 

Hon tillägger att traditionella MBA-program som inrik-
tar sig endast på substanskännedom, av allt att döma, inte 
har en framtid.

Deltagarna får insikt i temat under 23 utbildningsmoduler 
under två år. Modulerna omfattar 3 dagar, mot tidigare 2,5.

– De två första dagarna av varje modul är reserverade 
för föreläsningar och den tredje ägnar vi åt personlig ledar-
skapsutveckling och strategiprojekt, upplyser Alexandra 
Ohls, koordinator för MBA-programmet.

Förutom de tre moduldagarna får deltagarna räkna med 
självstudier under minst lika många dagar. Till detta kom-
mer flera skriftliga arbeten , där de får omsätta sina kunska-
per i praktiken, både individuellt och i grupp. De ska också 
kunna utnyttja dem i den egna organisationen under och 
efter utbildningen. Ett omfattande strategiprojekt ersätter 
MBA-avhandlingen som programmets slutarbete. 

MODULER UTOMLANDS     
GER INTERNATIONELL PRÄGEL
MBA-programmet strävar efter att vara ett ”boutique-pro-
gram” med en intim stämning, personlig service och ett ak-
tivt nätverkande. Det bygger också i fortsättningen på små 
grupper om maximalt 30 personer. 

Utbildningen ordnas huvudsakligen inom Hankens 
väggar. En modul genomförs tillsammans med en samar-
betspartner i hemlandet. Dessutom blir det en modul på 
Stockholms handelshögskola, en på Köpenhamns handels-
högskola och en på Fudan-universitetet i Shanghai. 

– Alla tre är internationellt högt rankade universitet som 
Hanken redan samarbetar med. Nu får deltagarna ta del av 
specialkunnandet inom respektive högskola. I Stockholm fo-
kuserar vi på varumärkesbyggande och i Köpenhamn på en-
treprenörskap och innovation. I Shanghai är vi baserade vid 
Nordic Center vid Fudan-universitet där Hanken är medlem, 
upplyser Annika Vatanen. 

Ytterligare en nyhet är en så kallad cross-group-modul 
en gång per termin. Här varierar temat och innehållet anpas-
sas enligt det som är aktuellt på ledarskapsfronten.  Denna 
modul är öppen även för Hankens alumner.

NORDISK ASPEKT
Utvecklingen av programmet började för över ett år sedan. 
Redan i ett tidigt skede beslöt man ge det ett nordiskt fokus 
där nordisk affärsfilosofi och nordiskt ledarskap spelar cen-
trala roller. Den nordiska aspekten utgör ett slags filosofisk 
bas för utbildningen. 

De nordiska länderna karakteriseras av öppenhet, inno-
vation, demokrati och en hög grad av internationalitet.

– Det nordiska tänket kan bli en klar fördel för Hanken 
och för deltagarna. Men det nordiska betyder inte att vi tittar 
inåt. Vi lever i en global värld, säger Mari Heusala, ny med-
lem i Hanken Executive MBAs Advisory Board.

Hon är glad över att MBA-utbildningen kombinerar re-
sultaten av den senaste forskningen med praktiskt ledar-
skapsarbete.

Annika Vatanen försäkrar att avsikten inte är att utbilda 
ledare endast för nordiska förhållanden.

– Vi ger deltagarna den kompetens som krävs för att de 
ska klara sig över allt i världen, men utgående från ett nord-
iskt ledarskapsperspektiv som baserar sig på dialog, både 
inom organisationen och med yttervärlden.

PETER NORDLING

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Annika Vatanen och Alexandra Ohls har 
lett arbetet med att utveckla Executive 
MBA-programmet.

MER INFORMATION
• Infosessioner 19.8 och 1.10
• www.hanken.fi/mba
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Under våren har ovanligt många seminarier hållits om 
företagsansvar och hållbar utveckling i Finland. På sistone 
har ämnet blivit allt viktigare också internationellt, i sociala 
medier, inom olika intressegrupper och bland investerare. 
Financial Times, till exempel, har publicerat flera artiklar 
om företagsansvar och hållbarhet. De har haft ett särskilt 
fokus på frågan om businesskolorna i sin undervisning och 
forskning tillräckligt har beaktat det växande behovet av led-
ningskompetens inom detta område.

Företagsansvar och hållbarhet är inte bara att rapportera 
goda siffror om företagets miljöutsläpp eller sociala engage-
mang. Det gäller företagets hela verksamhet: ledarskap, pro-
cesser, strategier, målsättning, marknadsföring, företags-
kultur, och så vidare. Fler och fler internationella företag har 
upptäckt att framgången är tätt kopplad till deras sociala och 
miljömässiga inflytande och att det råder brist på kompetens 
inom dessa områden. Framtidens ledare behöver kunskaper 
i hur man kan öka sitt resultat och sina konkurrensfördelar 
genom att identifiera och lösa sociala och miljömässiga pro-
blem.

Handelshögskolor har möjligheten att leda tänkandet 
och skapa kompetens i denna nya värld, utveckla nya affärs-
möjligheter och -former med inriktning på de sociala och 
miljömässiga utmaningarna i vår tid. Enligt Michael Porter 
och Mark Kramer har företagen enorma möjligheter genom 

Företagsansvar och hållbarhet  
ställer krav på chefer

KOLUMN

att skapa ”shared value” för samhället och sina aktieägare. 
Möjligheterna ligger i förmågan att bygga konkurrenskrafti-
ga affärsmodeller som inte bara fokuserar på den kortsiktiga 
finansiella lönsamheten, utan också främjar förbättringar 
när det gäller det sociala och miljön.  

Globaliseringen gör att företagen behöver chefer som är 
förtrogna med kulturella skillnader och som har förmågan 
att uppskatta alternativa kulturella, politiska, religiösa och 
socioekonomiska inställningar samt att tolka dem utifrån 
företagets processer, produkter och personal. Framtida che-
fer måste förstå hur en affärsmodell eller bästa praxis, som 
utvecklats i en socioekonomisk kontext, framgångsrikt kan 
överföras till en annan socioekonomisk miljö som kanske 
har radikalt olika utgångspunkter.  

I framtiden spelar förmågan att leda en allt större roll 
därför att betydande tillväxtmöjligheter finns på tillväxt-
marknader med höga risker och fullständigt olika ekono-
miska modeller.

ANNE BRUNILA
PROFESSOR OF PRACTICE

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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BOKTIPSET

FOTO: MATIAS UUSIKYL ÄProrektor Rune Stenbacka är professor 
i nationalekonomi på Hanken.

Analyserna av finanskrisen har typiskt fokuserat på 
strukturella problem i banksystemet. Två briljanta 
toppforskare, professorerna Anat Admati och 
Martin Hellwig, har kommit med ett fundamentalt 
bidrag till analysen av bankbranschen med boken 
The Bankers’ New Clothes: What ś Wrong 
with Banking and What to Do about It. Bo-
ken riktar sig till en bred allmänhet.  

Boken betonar speciellt den fundamen-
tala betydelsen av eget kapital som buffert för 
bankerna i en värld präglad av ständigt återkommande 
chocker. Admati och Hellwig argumenterar med hög analytisk skärpa 
för att den mest centrala utmaningen inom bankbranschen är att ban-
kerna är underkapitaliserade, inte att bankerna är ”too big or too inter-
connected to fail”. 

Även om analysen har starka implikationer för hur bankregleringen 
utformas är den emellertid inte avsedd att fungera som en empiriskt un-
derbyggd bas för hur bankreglering designas i detalj. Boken eftersträvar 
att skissera upp de stora, ofta förbisedda, perspektiven. Just därför är 
denna bok synnerligen värdefull läsning för alla som är intresserade av 
en karakteristik av de strukturella bristerna i banksystemet som utgångs-
punkt för diskussioner kring hur banksystemet borde reformeras.

Den legendariske svenske nationalekonomen Assar Lindbeck publi-
cerade sin självbiografi Ekonomi är att välja i 
samband med att han passerade 80 års ålder. 
Boken är en mångsidig resa genom decen-
nierna. Den innehåller allt från personliga por-
trätt av centrala gestalter inom svensk politik, 
till exempel Olof Palme, via perspektivgivande 
diskussioner av de stora frågorna inom svensk 
ekonomisk politik till insiktsfulla personliga re-
flektioner kring modern nationalekonomi som 
vetenskap.

Memoarerna tar avstamp i Lindbecks 
uppväxt i det röda Norrbotten. Bredden i me-
moarerna illustreras väl av hur denna bak-

grund kan kontrasteras mot att Lindbeck inom den 
svenska debatten under de senaste decennierna gjort sig känd som för-
svarare av marknadskonkurrens. Lindbecks karriär präglas av en stark 
prioritet för verklighetsförankring inom ekonomisk forskning.

DIPLOMA OF
FINANCIAL KNOWLEDGE 

FOR MANAGERS  

FIND OUT MORE AT
www.hankensse.fi/dfm

Do you know that you need to know?

Are you in a position where you should be able to
- utilize all the valuable information that financial 

statements contain?
- understand how to analyze and manage drivers 

of profitability? 
- design KPIs and management control systems 

that support and drive strategy? 

Or do you have colleagues who would need deep-
er insights in these areas?

Hanken & SSE Executive Education and Hanken 
Executive MBA have developed programs to fill 
these needs: the Diploma of Financial knowl-
edge for Managers I and II. Based on and 
extending the accounting modules in the Hanken 
Executive MBA, the progams give a solid founda-
tion in financial and managerial accounting at the 
level of highly ranked MBA programs. 

  

Kom med på Hanken Network Day och  
presentera ditt företag för studerande under 
en dag och kväll. 

På Hanken Network Day skapar du  
nätverk, knyter nya kontakter och förstärker 
din arbetsgivarimage. 

Hanken Network Dinner med   
Speed Networking  avslutar dagen på  
studentkåren i informella tecken.

Välkommen!

För infomation om priser och anmälan av 
ditt företag kontakta Lena Jungell:
lena.jungell@hanken.fi 
+358 (0)400 62 40 59

HANKEN NETWORK DAY 

25 SEPTEMBER 2014

FOCUS: INTRAPRENEURSHIP
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EXECUTIVE SUMMARY
Hanken har utsett fyra styrkeområden för forskningen för en period på fem år. Dessa ämnen är finansiell ekonomi, företags-
lednings och organisation, marknadsföring, och nationalekonomi. I denna artikelserie presenteras forskningen från respektive 
styrkeområde genom att ge ett sammandrag över en artikel eller avhandling som publicerats av en Hankenforskare inom detta 
område. I förra numret av tidningen Hanken skrev Rune Stenbacka om individualiserad prissättning. Här granskar ekonomie 
doktor Benjamin Maury effekterna av portföljkoncentration. Benjamin Maury innehar den nya Wahlroos professuren i finansiell 
ekonomi vid Hanken fr.o.m. 1.8.2014. 

Ur en teoretisk synvinkel kan blockägare (dvs. koncentre-
rade ägare) ha en kausal inverkan på företagets prestation 
genom tre olika kanaler: ”exit”, ”learning” och ”voice”. I exit-
modellen har informerade ägares försäljning (exit) eller hot 
om försäljning av sitt innehav en disciplinerande effekt på fö-
retagsledningen. Utförsäljningen har en negativ inverkan på 
aktiepriset, vilket påverkar företagsledningen vars kompensa-
tion typiskt är beroende av aktiekursen. 

I learning-modellen ger en effektivt prissatt aktiekurs 
(som följd av att aktien har handlats av informerade ak-
tieägare) ett slags feedback till företagsledaren. Ett exempel 
kunde vara ett företagsköp som annulleras då ledningen ser 
att köpet inte uppskattas av aktieägarna. I voice-modellen 
ökar intresset att använda rösträtten för att kontrollera före-
tagsledningen då aktieinnehavet ökar.

VIKTIGT FÖR SMÅ ÄGARE
Aktieägarnas portföljkoncentration är speciellt viktig för min-
dre ägare som har begränsade resurser och inte har möjlig-
het att analysera ett stort antal bolag. Den centrala hypotesen 
gällande portföljkoncentrationen är följande: Aktieägarnas 
genomsnittliga portföljkoncentration är positivt relaterad till 
företagets framtida prestation. Denna hypotes är i linje med 
teorierna exit, learning och voice enligt vilka ägarstrukturen 
påverkar prestationen.

Ytterligare studerar vi vilka av teorierna som får mest 
stöd genom att analysera investerarnas storlek och ägarnas 
information. 

För att mäta aktieägares portföljkoncentration har vi 
utvecklat ett nytt mått som vi kallar Average Weight Index 
eller AWI. Först räknar vi för varje enskild aktieägare hans 
aktieförmögenhet baserad på börsaktier vid årets slut. I det 
andra steget beräknas den genomsnittliga portföljvikten på 
basen av samtliga ägare i ett företag så att vi har en genom-
snittlig portföljkoncentration (AWI) vid årets slut för varje 

EFFEKTERNA AV PORTFÖLJKONCENTRATION
I artikeln Portfolio concentration and firm perfor-
mance*,  som jag skrivit tillsammans med Anders 
Ekholm, undersöker vi en ny dimension av ägar-
koncentrationens inverkan på företagets prestation, 
nämligen effekterna som har att göra med ägarnas 
portföljkoncentration. Denna studie av individuella 
aktieägares portföljkoncentrationer blev möjlig då vi 
fick tillgång till data över alla de mer än 1,3 miljoner 
aktieägarna i finländska börsbolag under tidsperio-
den 1995–2006. Generellt visar resultaten i studien 
att ägarkoncentrationen och portföljkoncentratio-
nen kan ha kompletterande positiva inverkningar på 
företagets prestation. 

börsbolag. I vårt sampel bestående av finländska företag 
är den genomsnittliga portföljkoncentration ca 0,26, vilket 
innebär att aktieägarna i snitt äger fyra aktier i företag på 
Helsingforsbörsen (OMXH).

POSITIVT SAMBAND
Det viktigaste resultatet i artikeln är att vi finner ett positivt 
samband mellan ägarnas genomsnittliga portföljkoncentra-
tion och företagets framtida operativa prestation och värde-
ring. Sambandet är starkare för mindre ägare än för större 
ägare, vilket indikerar stöd för exit- och learning-teorierna. 
Den genomsnittliga portföljkoncentrationen är även positivt 
relaterad till aktiekursens informationsnivå (price informati-
veness), vilket i sin tur ger stöd åt ett kausalt samband som 
går från portföljkoncentration till prestation och inte tvärtom.

Ytterligare är portföljkoncentrationen positivt relaterad 
till framtida aktieavkastning. Detta samband indikerar att 
placerare kan erhålla bättre avkastning genom att använda in-
formationen i portföljkoncentrationen vid allokeringsbeslut.

Sammanfattningsvis ger studien stöd för ett slags moni-
toreringseffekt som kan knytas till aktieägarnas portföljkon-
centration och aktiehandel, men som inte kräver utövande 
av rösträtt i bolaget. Således kompletterar denna ”mark-
nadsmonitorering” den mer traditionella ägarmonitorering-
en som sker via stora aktieägares kontroll.
 
*Artikeln har godkänts för publicering i Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, en av de fyra journaler i finansiell ekonomi som 
är listade på Financial Times 45-journallistan.
 

Benjamin Maury.

FOTO: MATIAS UUSIKYL Ä
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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

Fennia främjar företagande
– Vi vill verka för att flera högskoleutbildade väljer företagarbanan och att flera 
unga söker jobb hos de små och medelstora företagen Det här säger Arto Kämppi, 
marknadsföringsdirektör på försäkringsbolaget Fennia. 

Arto Kämppi betonar att framtiden i allt större utsträckning finns i de små och medelstora 
företagen, och han hoppas att också unga Hankenekonomer beaktar det här alternativet. 

– Sm-företagen kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter med breda ansvarsområden, 
säger han.

För den som vill satsa på en företagarkarriär kan ett sm-företag bli en bra inkörsport. 
Många av dem står nu inför generationsskifte och då kan köptillfällen yppa sig.

– Att köpa ett företag kan ge flera fördelar jämfört med att själv grunda ett. Undersök-
ningar visar att den som köpt ett företag ofta har större framgång än den som själv grundat ett, 
säger Fenniadirektören Kari Björklöv som ansvarar för bolagets samfundskunder.

– Dessutom, påpekar han, kan den tidigare ägaren ställa upp som mentor både då det 
gäller företagandet i allmänhet och speciellt i fråga om det egna företaget. Den som köper ett 
företag får i allmänhet också tillgång till bland annat en färdig kundkrets.

HJÄLPER STARTUPS
Fennia har en lång tradition som företagsförsäkrare och vill främja företagandet. Samarbetet 
med Företagarna i Finland sträcker sig årtionden tillbaka och samverkan med Familjeföreta-
garnas förbund är också aktivt. 

I projektet Jokamiesluokan startup (ung. Folkrace för startups) bryter Fennia tillsammans 
med Företagarna i Finland en lans för presumtiva företagare.

– Vi vill visa att företagandet inte alltid är förknippat med enorm risktagning, och att alla 
inte behöver omsätta miljarder några år efter starten för att räknas. Målgruppen är de som 
drömmer om och överväger att bli företagare, säger Arto Kämppi.

Målgruppen är inte oansenlig. Nästan hälften av alla finländare i arbetslivet har någon 
gång funderat på att bli företagare, 13 procent har tänkt allvarligt på alternativet. Därför går 
startup-projektet in i företagandets absoluta initialskede.

På nättjänsten jokamiesluokanstartup.fi kan man testa sin företagsidé genom att sända in 
frågor och få svar av en expertpanel. Sedan starten i januari har panelen testat ungefär 200 
idéer. De som väljer att ge offentlighet åt sina idéer kan också sparra och sporra varandra.

– Tjänsten är redan uppe i nästan 50 000 besökare, och vi vet att också businessänglar, 
på jakt efter nya investeringsprojekt, hör till dem. Tjänsten har även blivit en kanal för stude-
rande och nyutexaminerade som överväger en företagarbana, säger Arto Kämppi.

PETER NORDLING

Arto Kämppi och Kari Björklöv bryter en 
lans för företagandet.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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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 Maria Hällund och Christoffer Lundén.

CHRISTOFFER LUNDÉN
Som CRM-manager på KSF Media har Christoffer Lundén 
fått den delikata uppgiften att marknadsföra Konstsamfun-
dets KSF Medias sex dagstidningar i en tid när branschen 
genomgår stora förändringar. Han är 43 år och blev eko-
nomiemagister med marknadsföring som huvudämne vid 
Hanken i Helsingfors 1996. På hans bord ligger ansvaret för 
företagets kundhantering, marknadsföringen till läsarna och 
utvecklingen av dialoger med kunderna.

– En stor del av mitt jobb går ut på att utveckla den digi-
tala kundhanteringen, säger Christoffer.

Tidningsbranschen befinner sig just nu i ett brytnings-
skede. Papperstidningen, som tidigare hade en stark ställ-
ning, har blivit utmanad av digitala tjänster av varierande 
slag. Det innehåll, som tidigare gavs ut enbart i pappers-
form, ska nu packas om och anpassas för flera olika kanaler. 
En sådan kanal är tidningen i digital form. 

Förutom att försöka intressera nya kunder för KSF Me-
dias tjänster hör det också till Christoffers uppgift att upp-
rätthålla en dialog med stamkunderna.

– Vi har utarbetat olika modeller för olika faser i livscy-
keln, varje kundgrupp kräver sin egen marknadsföringsmo-
dell, beroende på om det handlar om att försöka nå nya kun-
der eller upprätthålla dialogen med stamkunderna, säger han.

Christoffer har jobbat för KSF Media i cirka ett halvt år 
och han känner sig inspirerad av den positiva utmaningen 
att hitta nya vägar till kunderna.

– Vi har starka tidningsbrand med många lojala läsare 
och vi har en tradition av att vara i framkant när det gäller 

MARIA HÄLLUND

PÅ JOBB

Jag träffar Maria Hällund på hennes kontor i VEOs bygg-
nad i Runsor, Vasa. Där har hon jobbat som Brand Manager 
sedan 2008. Till hennes arbetsuppgifter hör att sköta före-
tagets marknadsföring, genom att göra marknadsföringspla-
ner som stöder företagets strategi och mål. Hon ska se till att 
det rätta budskapet når fram till målgrupperna genom att 
bland annat ordna mässor och kampanjer, producera bro-
schyrer och sköta internetsidor. 

VEO omsätter cirka 65 miljoner euro och säljer automa-
tions- och elektrifieringslösningar för energiproduktion, el-
distribution och processindustrin.

Maria är 42 år och utexaminerades från Hanken i Hel-
singfors 2003 med marknadsföring som huvudämne. På 
frågan om det inte är en svår bransch att sätta sig in i för 
en ekonom, svarar hon att en god grund lades under den tid 
hon jobbade på Wärtsilä.

– Det är klart att det vore en fördel om man hade mer 
ingenjörskunnande, men redan på Wärtsilä, där jag började 
jobba 1991, fick jag sätta mig in i energibranschen, säger hon.

För närvarande jobbar hon med VEO:s årsberättelse och just 
nu går det en del tid tilll bildanskaffningen. Under den gångna 
månaden har hon också hunnit med en resa till Luleå där en el-
station skulle fotas för att användas som referensprojekt.

– Utmaningen för mig är att få tiden att räcka till, berät-
tar Maria.

Hon uppskattar variationen och självständigheten i sitt 
arbete och hon tycker om att få utlopp för sin kreativitet. 

– Resurserna är begränsade och om det ska sparas, så är 
det ofta marknadsföringen som det sparas in på. Då får man 
tänkta till och hitta på nya lösningar, säger hon.

FOTO: MATIAS UUSIKYL Ä

utvecklingen inom branschen, säger han.
Christoffer tycker att det kan kännas trist att det inte all-

tid finns de resurser som krävs för att förverkliga idéerna.
– Men så är det. Man måste alltid anpassa verkligheten 

till de resurser som finns i ett bolag.
Han känner sig inspirerad av kontakten till andra företag 

som jobbar med digital marknadsföring och det han får lära 
sig via dem.

– Det är bra att ha stora nätverk över företagsgränserna 
och se att det går att lära sig av varandra. 

Triathlon är ett av hans stora fritidsintressen och han gil-
lar att åka långa cykelturer i det fina vårregnet. 

KD

En uppiggande händelse var dock en kundtillställning 
hon nyligen bevistade. Där tilldelades deltagarna roller i ett 
mordmysterium, som skulle lösas under kvällens lopp.

På fritiden försöker Maria ta det lugnt hemma tillsam-
mans med sina barn. Hon är bosatt Vasa där hon har ett hus 
med en trädgård, som kräver skötsel och ibland tar hon sig 
tid för motion eller någon resa med barnen.

KD

FOTO: JOHANNES TERVO
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BRIEF IN ENGLISH

Some 50 alumni gathered in London in the 
middle of May to take part in Hanken’s annual 
international alumni day. The seminar was held 
at True Start, an innovation hub for startups in 
central London, and the dinner in the evening 
was enjoyed at Hardy’s Brasserie and Wine Bar 
in Marylebone. 

Speakers Micke Paqvalén, founder of Ki-

Entrepreneurship engaged 
alumni in London

Hanken’s research centre CERS, Centre for Relationship Marketing and Service Manage-
ment, celebrates its 20th anniversary this year. Over the years, the centre has profiled itself as 
a forerunner in marketing research with special focus on service marketing. 

– We have been innovative and will continue to do so, says Christian Grönroos, profes-
sor in marketing and initiator of CERS. CERS is a uniting umbrella for marketing research at 
Hanken, on both a doctoral and post-doc level. CERS has become internationally renowned 
and when you meet people interested in service research around the world, they know about 
CERS, says Grönroos. 

In the late 80s and early 90s, more and more research in marketing started to focus on 
service marketing and areas such as service quality and customer relations. Grönroos real-
ised the demand and in 1994 CERS was founded. The development has been positive. The 
focus on service research has increased interest in Hanken as an institution for marketing 
research. 

– Internationally CERS has become a door opener, especially for younger researchers, 
and guest researchers want to visit us. Christian Grönroos is proud to be celebrating the 20th 
anniversary of CERS.

CERS CELEBRATES    
20TH ANNIVERSARY

PHOTO: HANNES VICTORZON

Christian Grönroos.

osked, Björn Savén, founder of IK Investment 
Partners and Paul Cocker, cofounder of True-
Start nearly spellbound the audience. The pro-
gramme focused on entrepreneurship in differ-
ent forms. Investor Björn Savén talked about 
private equity in practice. 

– We want to be active owners in our com-
panies during our ownership. We work holisti-
cally, we want to create value through organic 
growth and focus on increasing margins, said 
Savén, with the authority earned by a long 
perspective as a successful pioneer in private 
equity. 

The startup innovation hub TrueStart treat-
ed the audience to several pitches by their 
young entrepreneurs who presented their truly 
innovative and interesting ideas and apps. An 
entrepreneur with an extensive experience of 
start-up businesses is Hanken alumn Micke 
Paqvalén, founder of Kiosked. Entrepreneur-
ship is a lifestyle for him and he has been very 
successful. Before Kiosked he has built busi-
nesses in over 30 countries and collected more 
than one billion in financing. 

– I think what connects leadership and 
entrepreneurship is a clear vision. To be suc-
cessful you have to focus on competence, 
communication and leadership develop-
ment. According to Paqvalén, the key is found 
in careful recruitment processes, open commu-
nication both internally and externally, clear 
visions, well executed work and aiming for a 
result that makes all parties winners. PHOTO: LEHTIKUVA/RONI REKOMA A
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Hanken renews its Executive MBA programme. Starting next year the focus on leadership development will be even 
stronger than before. The international element grows and the Nordic dimension is central. 

– The goal is to really get to the bottom of the concept of strategy. The participants learn to make strategic decisions 
and implement them in their work and in the organisation. They also develop their personal leadership, says MBA Director 
Annika Vatanen. 

The programme is divided into 23 modules over the course of two years. One module is 3 days long. The first two days 
of each module are reserved for lectures and the third is devoted to personal leadership development and strategy projects. 

– The programme strives to be 
a “boutique programme” with an 
intimates atmosphere, personal 
service and active networking, says 
Programme co-ordinator Alexan-
dra Ohls. 

The maximum number of par-
ticipants for each programme is 
30. In addition to modules at Han-
ken, learning takes place in Copen-
hagen, Stockholm and Shanghai.

Wellbeing specialist Rina Sirén from Accen-
ture visited Hanken’s Helsinki and Vaasa 
campuses to lecture and coach alumni in a 
series of workshops in time management 
and mindfulness. Rina Sirén’s personal mis-
sion is to lecture about the importance and 
benefits of being mindful, not just in your 
personal life, but also in work life. Mindful-
ness is about focus. She listed some symp-
toms of imbalance that many people can 
recognize: difficulties to prioritize, failure to 
organize what has been prioritized, lack of 
discipline and lack of time.  

The solution to reestablish the balance is 
neither new nor complicated, but has never-
theless been lost in the turmoil. 

– Don’t start your day by checking your 
e-mails. Instead take time to plan your day, 
list what you want to get done during the 
day or during the week. Do one thing at a 
time and finish one task before moving 
on to the next one, Sirén says. She recom-
mended the audience to keep their e-mail 
accounts shut during the work day and only 

check e-mails a few times a day. 
She also says that company meeting 

policies should be revised. Are all meetings 
really necessary? Often meetings steal a lot 
of time without resulting in anything mean-
ingful. Meetings should always be carefully 
prepared and lead to results. 

Hanken alumni Sonja Vartio and Mon-
ica Mickos participated in Rina Sirén’s 
workshops. Both of them work in high 
stress environments, Vartio as partner at 
a company importing alcohol and Mickos 
as Director of Administration at Ålands-
banken. 

– The number of e-mails per day is the 
most stressful aspect of my job, says Sonja 
Vartio. Monica Mickos is stressed by all the 
decisions that have to be made throughout 
the day. Rina Sirén mentioned that a person 
is only capable of making two to three bigger 
decisions per day. 

Monica sees that mindfulness can be a 
great tool in handling the dilemma of too 
many decisions. 

Mindfulness against stress 
and lack of control

RENEWED HANKEN EXECUTIVE MBA PROGRAMME

Rina Sirén. PHOTO: MIK A PUTRO
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Annika Vatanen and Alexandra Ohls.



Hankendagen är Hankens största alumnevenemang och ordnas årligen den första fredagen i 
oktober. Den första Hankendagen gick av stapeln år 2005 i Helsingfors. Sedan dess har Hanken-
dagen arrangerats varje år, vartannat år i Helsingfors, vartannat år i Vasa. Hankendagen är en 
dag för kunskap och nätverk och lockar varje år hundratals alumner tillbaka till sin alma mater.

Den tionde Hankendagen i ordningen arrangeras den 3 oktober 2014 vid Hankens campus i Vasa. 
Vi inleder firandet med ett heldagsseminarium på Hanken efterföljt av en festlig middag på Restau-
rang Central och avslutar med eftersläpp i studentkårens lokaliteter på Cella Nova.

SVENSKT NÄRINGSLIV
Under årets Hankendag riktar vi blickarna mot väst. En stor del av programmet är kopplat till Sverige 
och svenskt näringsliv. Till seminariets huvudtalare hör Umeås stadsdirektör Jonas Jonsson och försvars-
minister Carl Haglund. 

SPEED NETWORKING
Ett av dagens pass är reserverat för s.k. speed networking under vilket du får möjligheten att nätverka med 
andra Hankenalumner. Hela Hankendagen är en utmärkt möjlighet att träffa gamla studiekompisar och stifta 
nya bekantskaper! 

TALARE

BOKA DATUMET 3.10.2014 I DIN KALENDER REDAN NU!

Jonas Jonsson
Stadsdirektör, Umeå

Carl Haglund
Försvarsminister

HANKENDAGEN FYLLER 10 ÅR   – KOM MED OCH FIRA

Välkommen!

ANMÄLNINGAR
Inbjudan till Hankendagen skickas 
den 18 augusti då vi börjar ta emot 
anmälningar. 


