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HÄNT PÅ HANKEN

AKTUELLT 
PÅ HANKEN 
NETWORK

UPPLEV HANKENDAGEN 
Missade du Hankendagen i 
Vasa? Bilder och material finns 
nu publicerade på Hanken 
Network. 

REGISTRERA DIG I ALUMN-
NÄTVERKET!
Är du säker på att du får all 
information Hanken skickar sina 
alumner? Om inte, registrera 
dig eller uppdatera din kontakt-
information i Hanken Network! 

FOTO: JOHANNES TERVO

TIONDE HANKENDAGEN 
Årets tappning av Hankendagen samlade ett hundratal alumner till Hankens Vasacampus. 
Under dagen riktades blickarna mot väst och en stor del av programmet var kopplat till Sve-
rige och svenskt näringsliv. 

Till seminariets huvudtalare hörde Umeås stadsdirektör Jonas Jonsson och försvarsmi-
nister Carl Haglund. Dagen avslutades med middag på Central och efterfest på Cella. Läs 
mera om Hankendagen på sidorna 6–11. 

I samband med Hankendagen den 3 oktober tilldelades Anna Häggblom utmärkelsen 
Årets Alumn. Läs mer om Årets Alumn på sida 5.

INSKRIPTION
Svenska handelshögskolans 
inskription ägde rum måndagen 
den 1 september i Helsingfors och 
tisdagen den 2 september i Vasa. 
Inskriptionerna innehöll bland 
annat rektors inskriptionstal och 
studentkårens hälsning framförd 
av ordförande för studentkårens 
styrelse Kennet Lundström. I 
samband med inskriptionen höll 
professorerna Anne Brunila och 
Minna Martikainen sina instal-
lationstal.

Alla tal finns på Hankens 
webbplats www.hanken.fi.

EFTERLYSNING: 
FLER KVINNOR  
Hanken Centre for Corporate 
Governance arrangerade ett 
välbesökt seminarium kring 
temat kvinnor och ledarskap. 
Under seminariet redogjorde 
EM Anna Klaile för resultaten 
i sin magisteravhandling om 
varför det finns så få kvinnor i 
den högsta ledningen. Temat 
diskuterades även i livfulla 
presentationer av Leena Lin-
nainmaa på Centralhandels-
kammaren och Satu Huber på 
pensionsbolaget ELO. 

Budskapet till den 180 per-
soner stora publiken var klart: 
Kvinnor måste våga tro på sig 
själv och sin kompetens!

MBA SUMMER 
SUMMIT
Det årliga alumnseminariet Han-
ken Executive MBA Summer Sum-
mit ordnades i år för elfte gången. 
Summer Summit är ett uppskattat 
alumnevenemang enkom för MBA-
programmets alumner och sam-
lade i år ett 80-tal MBA-alumner i 
Nordeas lokaler i Järnhuset för att 
nätverka med både gamla vänner 
och nya bekantskaper. 

Kvällens huvudtalare var 
Tommi Sova, vd på Intrum Justitia, 
som diskuterade den ekonomiska 
situationen i Norden. På program-
met stod nätverkande, både i form 
av organiserad speed networking 
och i form av glada återseenden 
MBA-deltagare emellan. 

BO EDVARDSSON FICK GRÖNROOSPRIS
Grönroos Service Research Award-priset tilldelades i år Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi 
och grundare av CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet i Sverige.

Priset, som bär professor Christian Grönroos namn, delas sedan 2011 årligen ut med syftet att inspi-
rera forskare i tjänstemarknadsföring till innovativ forskning inom området.

Bo Edvardsson fick priset för sitt långsiktiga arbete för att skapa en infrastruktur för tjänsteforsk-
ning i Sverige. Edvardsson har även haft ett starkt inflytande på hur området har utvecklats internatio-
nellt, genom ett starkt och brett internationellt nätverk både inom akademin och företagsvärlden.

Då den nuvarande alumnkoordi-
natorn Towa Blomqvist går vidare 
mot nya utmaningar, har alumnko-
ordinatorspositionen stärkts med 
nya förmågor som axlar ansvaret i 
två etapper. 

Först ut är EM Alexandra 
Koivula som fram till slutet av 
november även tar hand om 
arrangemangen för den förestå-
ende doktorspromotionen. Koivula 
vikarierar EM Nathalie Edman 
som på sikt kommer att ta över 
alumnkoordinatorsansvaret efter att 
hon slutfört sitt nuvarande arbete 
som informatör. Alexandra Koivula

Nathalie Edman

NY ALUMNKOORDINATOR

ÅRSKURSTRÄFF FÖR 61:OR
Av de 101 personer som inledde studierna på Hankens ekonomlinje hösten 1961 mötte 29 upp på den års-
kursträff som ordnades den 9 september. 

– Vi träffas nästa gång om två år för att fira 55-årsjubileum, säger Pentti Louneva som sammankallade 
årets möte.

På bilden deltagarna från höger, sittande: Görel Moltupak, Marita Vatanen. Karin Palmberg, Rita Ström, 
Siv Hjorth, Carita Blomqvist, Björn Backman, Pentti Louneva. Stående från höger: Altti Rosenlund, Leif Juslin, 
Jan- Mauritz Vaenerberg, Clara Snäll, Martin Björkbom, Gustav Sandlund, Nils-Erik Ekholm, Benita Nymark, 
Carl-Johan Bergström, Nina Berglund, Alf Heikkinen, Birger Haglund, Gunnar Heinonen, Leif-Johan Höckert, 
Kaj Andersson, Leif Lund, Max Strandström, Nils-Erik Sundberg, Torbjörn Wiik, Kurt Österberg. Birgit Gyll-
ström saknas på bilden.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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REKORDSTORT MENTORSKAPSPROGRAM
Hankens mentorskapsprogram 2014–2015 startade i september 
med en serie kick-off möten på Hanken där de nya mentorerna och 
adepterna träffades för första gången. 

Läsårets mentorskapsprogram blir Hankens största genom ti-
derna med hela 55 mentor-adeptpar, fördelade över ett svensksprå-
kigt program i Helsingfors och ett i Vasa samt ett engelskspråkigt 
program i Helsingfors. 

Mentorskapsprogrammet innebär att en Hankenalumn, som 
redan etablerat sig i arbetslivet, delar med sig av sina erfarenheter 
åt en studerande och hjälper med funderingar kring studier, karriär 
och framtid.

KALENDERN

DISPUTATIONER

Annamari Tuori disputerar 
i ämnet företagsledning och 
organisation på doktorsav-
handlingen ”Doing Intersec-
tional Identity Work: Social 
Categories, Inequalities and 
Silences”.
Tid: 2.12.2014, kl. 12 
Plats: Sal 309, Svenska han-
delshögskolan, Helsingfors 
Opponent: Professor Helma 
Lutz, Goethe Universität 
Kustos: Professor Jeff Hearn, 
Svenska handelshögskolan

TIDIGARE DISPUTATIONER

EM Salla Pöyry 
Finansiell ekonomi 
”Essays on financial market 
frictions and imperfections” 

EM Alexei Koveshnikov 
Företagsledning och organi-
sation 
”Micro-political perspectives 
on multinational corporations: 
Legitimation, stereotyping 
and recontextualization” 

DECEMBER 2014

1.12 Seminarium: Finlands styrka 
och möjligheter
Hankens, Handelsgillets och 
Ekonomiska Samfundets semi-
narium med prominenta talare 
från finländskt och internationellt 
näringsliv. 

3.12 Hanken Centre for Corpo-
rate Governance gästföreläsning 
Karl Lallerstedt föreläser kring 
temat How to prevent organi-
zed crime from destroying your 
business?

NOVEMBER 2014
M T O T F L S
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5.2 Hanken Business Forum
Seminarium och middag för 
inbjudna gäster.

11.11 Hanken Centre for Corpo-
rate Governance gästföreläsning 
David Walker vid Kauri Capital 
Pte Ltd, Singapore föreläser på 
temat Asian Corporate Gover-
nance in Action - Private and 
Public Interest Collides.

12.11 Seminarium: Smak för 
entreprenörskap 
Erling-Persson Centre for Entre-
preneurship ordnar seminarium 
med entreprenörer som har mat 
som sin affärsidé. 

28.11 Doktorspromotion

EM Ira Haavisto 
Logistik och samhällsansvar 
”Performance in humanita-
rian supply chains”

M.A Carlos Diaz Ruiz 
Marknadsföring 
”Market representations in 
action: Foundations for the 
performativity of representa-
tions in marketing”

EM Helena Liewendahl 
Marknadsföring 
”What Motivates Employees 
to Live up to Value Promises - 
An Employee Discourse” 

EM Frédéric Délèze 
Finansiell ekonomi 
”Essays in Quantitative 
Analysis of the Effects of 
Market Imperfections on As-
set Returns” 

MFT Dhanay María Cadillo 
Chandler
Handelsrätt 
”The Role of Patents in the 
Latin American Development: 

’Models of Protection’ of 
Pharmaceutical Patents and 
Access to Medicines in Bra-
zil, Chile and Venezuela” 

DI, KoM, Kai Huotari 
Marknadsföring 
”Experientializing - how C2C 
communication becomes part 
of the service experience. 
The case of live-tweeting and 
TV-viewing” 

EM Richard Kedzior 
Marknadsföring 
”How Digital Worlds Become 
Material” 

EM Magnus Blomkvist 
Finansiell ekonomi
”Essays on market states, firm 
growth and corporate finance 
decisions” 

HvM Maria Forss 
Företagsledning och organi-
sation 
”Fortbildning är mer ”fort” än 
bildning” 
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LOGISTIK MED ARCADA
Hanken och Arcada har denna höst inlett ett samarbete inom ämnesområdet logistik. Enligt arbets-
fördelning ansvarar Arcada för utbildningen till kandidatnivå medan tyngdpunkten för Hankens 
utbildning ligger på magisternivån. 

Samarbetet innebär att tradenomer från Arcada med logistik som utbildningsämne lättare kan 
inleda magisterstudier vid Hanken. För Hankenstuderandena innebär avtalet ett större utbud logis-
tikkurser på kandidatnivå som tillägg till de kurser som kan avläggas vid Hanken. 

HANKEN 
RETURNS
Hanken ligger i startgroparna 
för att dra igång en ny fund-
raisingkampanj. Staten har 
kommit med nya incitament 
och denna gång med löftet att 
varje donerad euro matchas 
med upp till tre euro.

Arbetet med kampanjen 
HANKEN RETURNS leds av 
Janina Jansson som kampanj-
chef och Camilla Wardi som 
fundraisingansvarig. 

Som stöd för kampanjen 
har Hankens styrelse utnämnt 
en kampanjkommitté .

NYA HANKENAMBASSADÖRER 
Hanken har fått tre nya Hankenambassadörer: 

»Margaretha Cronstedt, Partner, JLT Risk Solutions AB  
»Katarina Heikius, vd, Högskolestiftelsen i Österbotten
»Hanna Westman, ekonom, Finlands Bank

De 21 aktiva Hankenambassadörerna är goda förebilder för stu-
derande och bidrar till att locka framstående forskare till högskolan. 
Gruppen utgör ett viktigt stöd för Hanken, både vad gäller mark-
nadsföring och intressebevakning. 

I samband med utnämningen av de tre nya ambassadörerna av-
tackades Satu Huber, Sten von Troil och Benita Öling för sin tid 
som aktiva Hankenambassadörer. 

Janina Jansson Camilla Wardi

Se www.hankennetwork.fi för 
mer information och anmälan.
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Aktiva alumner på hugget

LEDAREN

I skrivande stund har det gått en knapp vecka sedan Hanken 
hade besök av den så kallade EQUIS Peer Review Team. Grup-
pens uppgift är att ge en rekommendation om den prestigefyllda 
EQUIS-ackreditering, som högskolan haft sedan år 2000, skall 
förnyas. Under sina tre dagar på Hanken träffade gruppen 93 
personer, däribland alumnrepresentanter. Resultatet väntas vid 
årsskiftet och högskolan ser fram emot det med spänd förväntan.

Alla indikatorer pekar på att Hanken har mycket att vara 
stolt över inom sina kärnområden. Forskningen visar goda 

resultat både nationellt och internationellt och 
undervisningen får goda resultat i enkäter bland 
studerandena. Bland annat anger 9 av 10 utbytes-
studerande att de skulle rekommendera Hanken för 
andra studerande i färd med att välja utbytesuni-
versitet. Hanken har även gjort stora framsteg i sitt 
arbete för ökad internationalisering och samarbetet 
med näringslivet är en integrerad del av all verk-
samhet. 

Speciellt glad är jag över den aktiva alumnverk-
samhet som engagerat över 500 unika alumner 
i år, bland annat genom alumnseminarier både i 
Finland och utomlands. Det senaste exemplet är 
det rekordstora mentorskapsprogram som startat 

i höst. Det är inte utan orsak Hanken sägs ha det mest aktiva 
alumnnätverket i Finland. 

Årets största satsning, Hankendagen, ordnades i år för tion-
de gången vid Hankens Vasacampus. Dagen samlande cirka 100 
alumner kring intressanta föreläsningar och vetenskapssmedjor 
på högaktuella teman som sporrade deltagarna till diskussion 
och nätverkande. Dagen avslutades med en avslappnad och fest-
lig middag. Feedbacken är överväldigande positiv och utgör en 
bra grund att arbeta vidare på inför kommande Hankendagar.

Trots alla framsteg finns det ännu områden att utveckla. I 
våras deltog Hanken för första gången i den så kallade Financial 
Times-rankingen med den svenskspråkiga kandidat- och magis-
terutbildningen. Tyvärr kvalificerade Hanken sig inte bland de 
70 handelshögskolor som publicerades i rankingen. Nu analy-
seras resultaten med sikte på en bättre placering nästa år. Av-
görande för resultatet är den enkät som skickas till de alumner 
som utexaminerats tre år tidigare. Därför vill jag redan nu upp-
muntra de alumner som utexaminerades år 2012 att hålla ögo-
nen öppna när enkäten kommer och att delta i den.

Inför Hankendagen undrade även ett antal alumner varför 
de inte fått information om den. Vi vill naturligtvis nå så många 
alumner som möjligt och kommer att därför att aktivera kom-
munikationen i flera kanaler under det kommande året. Jag 
vill även passa på att påminna alla alumner om att registrera 
sig i alumnnätverket och hålla kontaktinformationen uppdate-
rad – det är det bästa sättet att försäkra sig om att information 
om alla kommande evenemang når en! 

Med önskan om en skön fortsättning på hösten!

NINA OLIN

DIREKTÖR FÖR EXTERNA RELATIONER OCH KOMMUNIKATION
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ENTREPRENÖR UT I FINGERSPETSARNA 
Hennes mest kända företag är inrednings- och bygg-
tjänstföretaget Aveo. Nu ligger hon i startgroparna 
med sitt tredje bolag, som ska satsa på välmående 
på jobbet. Årets alumn Anna Häggblom ser entre-
prenörskapet som en livsstil.

– Det är väldigt viktigt med entreprenörskap och att Hanken 
också satsar på det. Själv är jag entreprenör, världsförbätt-
rare och idealist, berättar Anna Häggblom.

Hon fungerar bland annat som mentor inom Hanken 
New Ventures på Hankens Vasacampus och försöker sporra 
studerande att satsa på entreprenörskap.

Just kombinationen företagsamhet och idealism fung-
erar bra för henne.

– Jag tror att det är därför det går ihop. Skulle jag inte tro 
att det jag gör har någon betydelse så skulle jag packa ihop 
och lägga av.

En handfull egna företag och familjen ställer krav på 
tidsanvändningen. 

– Jag har outsourcat allt som inte har med jobbet att 
göra. Det är ett jobb att tvätta kläder och dammsuga, och 
jag anser att jag kan vara mer produktiv på annat håll. Det 
gäller att välja vad man sätter sina krafter på. Jag satsar på 
mina företag, maken och våra barn, som är fem och tre år 
gamla. 

PERSONLIGA EGENSKAPER VIKTIGA
Det råder delade meningar om huruvida det är möjligt att 
utbilda entreprenörer eller om man föds till det. Anna Hägg-
blom väger för och emot.

– För att lyckas som entreprenör behöver man en viss at-
tityd och fighting spirit, att aldrig ge sig. Jag vet inte om man 
kan lära sig det, men den som har åtminstone lite kämpaglöd 
kan utveckla den genom utbildning. 

För henne är entreprenörskap att skapa något ur tomma 
intet, och hon anser att förmågan att se möjligheter som an-
dra inte ser är en mänsklig, medfödd egenskap.

– En framgångsrik entreprenör kan ta sig till möjlighe-
ternas fönster, sitta där på fönsterkarmen och dingla med 
fötterna och våga hoppa vid behov. Visst är det fortfarande 
nervöst att ta chansen, fast jag nu startar mitt tredje före-
tag.

STOR EFTERFRÅGAN
För närvarande finns det en enorm beställning på entrepre-
nörer, det handlar mest om att våga ta steget. 

– Hanken har en viktig roll att fostra och ge idéer. Sam-
hällets roll är ännu större, vi måste jobba på attityder och 
risker, hur de uppfattas. Risk är ett negativt ord, istället 
borde vi få ut budskapet att risk kan vara något väldigt bra.

Anna Häggblom tycker att det borde finnas bättre 
skyddsnät när en entreprenör misslyckas, så att man inte  
behöver leva med ekonomiska och andra konsekvenser un-
der resten av sitt liv. 

– Hur mycket ska man tvingas riskera? Hela livet, ma-
ken, barnen, huset och så vidare? Antalet entreprenörer, 
som är villiga att ta risker, minskar om risken ska vara så 
stor. 

Hon upplever att det satsas enormt mycket på teknik och 
spelindustri, traditionellt mansdominerade branscher. 

– Jag vill ha mer fokus på andra branscher, som till ex-
empel företag som säljer tjänster.

Och nya entreprenörer kunde gärna få lite skattelättna-
der under de första åren.

NYTT PROJEKT
– När jag som nyutexaminerad ekonom kollade runt på ar-
betsmarknaden tyckte jag att arbetsplatserna verkade trå-
kiga. Jag hittade inga coola arbetsplatser, inga drömjobb att 
sukta efter. Sedan jobbade jag i Oslo en tid och lärde mig att 
nätverk är avgörande för en människas lycka. 

Nu ligger Anna Häggblom i startgroparna för lanse-
ringen av webbportalen työpaikalla.fi, en portal om arbets-
välmående vilken ska gynna arbetstagare, företagare och 
samhället.

– Vi ska fundera på välmående på arbetsplatser, leta upp 
bra arbetsplatser och folk som vet hur det blir bättre. 

Utmärkelsen årets alumn är viktig för henne och hon har 
engagerat sig för Hanken ända sedan hon utexaminerades 
från Hanken i Vasa år 2006.

– Jag är jätteglad över utmärkelsen, det känns som att 
jag är i gott sällskap. Jag fick mycket av åren på Hanken, 
bland annat mina bästa vänner. Hanken lärde mig hitta möj-
ligheternas fönster – och att våga hoppa.

Anna Häggblom tog emot sin utmärkelse på Hankenda-
gen i Vasa den tredje oktober.

ÅSA NYMAN

En stolt och glad årets alumn, Anna Hägglund, mottog sin utmärkelse 
på Hankendagen i Vasa och skålade med alumnrådets ordförande 
Paul Taimitarha.

FOTO: JOHANNES TERVO
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Motorn hackar 
och tanken är snart tom
Den ena foten trampar ner gasen, medan den andra 
står på bromsen. Så här sammanfattade Johnny 
Åkerholm och Carl Haglund det ekonomiska läget i 
sina lägesrapporter om ekonomin på Hankendagen.

Johnny Åkerholm, med en lång karriär inom finansvärlden 
bakom sig och försvarsminister Carl Haglund höll greppet 
om publiken utan att snegla på luntlappar eller projicera bil-
der på väggen. De kom till samma slutsatser i sina respektive 
inlägg: att vi levt över våra tillgångar och nu måste inse rea-
liteterna.

– Den ekonomiska krisen är allvarligare nu än den var i 
början av 1990-talet. Tack vare den låga räntan har vi und-
vikit en motsvarande våg av konkurser och arbetslöshet som 
då, men i stället har vi skuldsatt oss för att kunna fortsätta 
konsumera som förr, konstaterade Johnny Åkerholm.

Följdfrågan, i enlighet med sessionens tema, löd: Borde 
vi överge euron för att kunna devalvera oss ur krisen?

– Nej, snarare behöver vi ännu mer integration för att 
klara oss på den internationella marknaden. Om eurosam-
arbetet skulle lösas upp nu skulle det påverka många andra 
delar av den europeiska integrationen. Konsekvensen skulle 
bli ett allmänt kaos. Någon ekonomisk tillväxt skulle inte sy-
nas i kikaren på många år.”

BÄST I VÄRLDEN ELLER SVÅNGREMMEN
Åkerholm framhöll att finländarnas levnadsstandard skulle 
sjunka drastiskt över en natt med en egen valuta.

– I en sådan situation skulle vi behöva anpassa vår lev-
nadsstandard till en motsvarande nivå som i Kina eller In-
dien för att hålla oss konkurrenskraftiga. Jag är inte säker på 
att vi är beredda på det.

Åkerholm såg ändå ingen orsak för Finland att lägga sig 
platt på marken och vänta på att bli uppätet av korparna.

– Vi har en hög utbildningsnivå, men vi måste bli bättre 
på att utnyttja vårt humankapital. Eftersom vi är ett litet 
land behöver vi samarbeta och få tillgång till ett samlat kun-
nande, som vi inte kan skapa på egen hand.

Frustrationen lyste i hans ögon när han kom till de poli-
tiska flaskhalsarna.

– Det, som stör mig mest, är att vi stryper förutsätt-
ningarna för den drivkraft som ska dra oss upp ur krisen. Vi 
skulle behöva en skatteomläggning som stöder en bred upp-
startsvåg av innovativa företag, där en del skulle växa och bli 
internationella succéer.”

Åkerholm hade en hälsning till landets knutpatriotiska 
kommunalpolitiker och -tjänstemän.

– Om regeringen bara kunde implementera de reformer 
som den skrivit in i sitt program skulle vi inte ens behöva 
gasa, bara lyfta foten från bromsen. Vi har principbeslut 
och tidtabell för social- och hälsovårdsreformen, kom-
munreformen och minskade offentliga utgifter, men med 
det motstånd som finns ute i landet verkar det inte gå att 
genomföra.

MINISTERNS REALISM
I sitt eget tal redogjorde Carl Haglund för sin syn på vilka 
förutsättningar staten har att vända ekonomin uppåt. Inte 
heller han var speciellt optimistisk.

– När det går bra i ekonomin tycker många att man ska 
låta den osynliga handen styra, men när det går dåligt ska 
politikerna fixa det. Jag tycker att det i samhället generellt 
finns en övertro på att politiska beslut kan styra den ekono-
miska utvecklingen.

Haglund framhöll att den offentliga sektorn i Finland är 
bland de största i världen, skattebördan på den privata sek-
torn hindrar tillväxten och krismedvetenheten är högre hos 
allmänheten än hos politikerna.

– Sedan 2008 har staten ökat sin lånebörda rejält. Vi har 
nu en skuld på 100 miljarder euro, cirka 60 procent av vår 
BNP. Vi är inte ensamma om att vara skuldsatta, men vår 
ogynnsamma åldersstruktur och försämrade konkurrens-
kraft gör vårt läge svårare än många andra länders.

Haglund var ändå hoppfull om att de reformer, som är 
under arbete, kommer att förbättra ekonomin, även om det 
krävs en åtstramning av de offentliga finanserna.

– För det första måste vi komma till insikt och anpassa 

Carl Haglund sade nej till stimulans…Johnny Åkerholm efterlyste en skatteomläggning. …och gav Vasaregionen en eloge för sitt dynamiska näringsliv.

HANKENDAGEN
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oss till realiteter. Vi kommer att behöva backa från uppnåd-
da fördelar. För att få igång näringslivet räcker det inte med 
en arbetsmarknadsuppgörelse. Alla som inte ännu kavlat 
upp sina ärmar bör göra det nu.

SMÅFÖRETAG FRAMTIDEN
Vasaregionen fick beröm av Carl Haglund för sitt dynamiska 
näringsliv, med exporterande små och medelstora företag.

– Om resten av landet skulle visa lika goda siffror skulle 
vi inte ha de här problemen nationellt.

Carl Haglund varnade också för stimulanspaketen som 
en falsk räddningsplanka.

– Stimulans låter trevligt. Man tar lån och hoppas att in-
vesteringar ger nya intäkter, men om stimulans skulle fung-
era hade vi varit på det torra för länge sedan. Jag tror inte 
att investeringar i vägbyggen och annat löser de ekonomiska 
problemen.

Vilken dag som helst får regeringen ett argt brev från 
Bryssel om att Finland måste skärpa sig. Annars väntar re-
primander.

– Det pinsammaste är att jag varit med om att bereda 
kraven på att EU-kommissionen ska kunna straffa länder 
som missköter sina ekonomier, medgav Haglund.

TEXT: JOHAN SVENLIN
FOTO:  JOHANNES TERVO

Umeås nya stadsdirektör Jonas Jonsson är så långt från kommunalpamp 
man kan komma. Hans engagemang för ledarskap smittade av sig på 
Hankendagen och flera av de vedertagna managementklyschorna fick sig 
en grovsulad militärkänga av den tidigare officeren.

Med ett spretigt cv och djupa insikter i japansk ledarskapskultur 
presenterade sig Jonas Jonasson som en aktiv förkämpe för Kvarkenregio-
nens framtid.

– Vi har ett utbrett gemensamt ägande inom näringslivet och ett 
etablerat samarbete mellan underleverantörer och högskolor på bägge 
sidor av Kvarken. I ett EU-sammanhang ger det en stor, attraktiv volym, 
framhöll Jonsson.

I maj blev han stadsdirektör i Björkarnas stad, men det var under hans 
många år på japanska Komatsu som han fick lära sig hur man tänker 
långsiktigt ledarskap.

– Det finns en allmän uppfattning om att man är en handlingskraftig 
och stark ledare om man kan fatta snabba beslut. Ledarens uppgift är 
snarare att våga ställa samma fråga fem gånger och efter en grundlig 
utredning tydligt visa vägen.

Jonsson var med när tiderna var dåliga också för skogsmaskiner.
– Komatsu ville behålla kunskapen och lojaliteten hos personalen och 

sparkade ingen anställd när konjunkturen var dålig. Det fanns ett tydligt 
ekonomiskt motiv, nämligen att det var dyrt att säga upp folk och dyrt att 
anställa. Visst krävs det ekonomiska muskler för att behålla sin personal 
under en lågkonjunktur, men man måste träna upp musklerna under 
många år, förklarade Jonas Jonsson.

Den japanska lojaliteten hos de anställda är något som europeiska 
chefer bara kan drömma om, men Jonsson varnade också företagsledare 
för att falla för modenycker.

– Man kan inte göra copy-paste på Lean och tro att det ska funka 
i Norden. Modellen är utvecklad i en annan kultur och måste ses ur ett 
japanskt kulturperspektiv.

När Komatsu firade sitt femtionde verksamhetsår i Umeåregionen 
visade bolaget sin hängivenhet genom att donera 35 miljoner kronor till 
Dragonskolans Teknikcentrum.

– För att få en välutbildad arbetskraft är det viktigt att väcka nyfiken-
heten för teknik tidigt i åldrarna och locka hela regionens kompetens, 
förklarade Jonas Jonsson.

JS

FOTO: JOHANNES TERVO

En ny ledarskaps-
entusiast i stan 

…och gav Vasaregionen en eloge för sitt dynamiska näringsliv.

HANKENDAGEN

HANKENDAGEN FYLLDE 10 ÅR
Den tionde Hankendagen i ordningen hölls i Vasa 
den 3 oktober. Både huvudtalarna, Umeås stads-
direktör Jonas Jonsson och försvarsminister Carl 
Haglund, och experterna i de olika vetenskaps-
smedjorna fick lovord av åhörarna. Strax efter lunch 
hölls en Speed Networking-session, som rönte stort 
intresse. Kvällens muntra middag avåts på restaur-
ang Central. 

Hankendagen är Hankens största alumnevene-
mang. Dagen ordnades för första gången i Hel-
singfors i oktober 2005 och har sedan dess hållits 
vartannat år i Helsingfors och vartannat år i Vasa. 
Talarna har varit allt från koncernchefer till Europa-
parlamentariker. 

Stämningen på Hankendagen är traditionellt 
varm och familjär, och alumnerna har gett positiv 
feedback på programmet och möjligheten att träffa 
forna studiekamrater. För Hanken är evenemanget 
ett viktigt sätt att hålla kontakten till alumnerna och 
informera dem om vad som är aktuellt på deras 
gamla högskola.
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Niklas Karlström och Thomas Tallberg (i förgrunden) gillar Hanken-
dagen för den sociala dimensionen.

– Programmet är jättebra, och på pauserna kan man bygga nya 
sociala broar – och kanske bränna några också, skämtade Tallberg.
Strax intill står Anders Dahlberg och Jan-Peter Näs, som båda har 
ett lite längre perspektiv.

– Jag var aktiv i alumnrådet när den första Hankendagen hölls, så 
jag känner mig lite delansvarig, berättade Dahlberg. Näs gillade det 
sociala utbytet och såg fram emot kvällens middag.

HANKENDAGEN

Daniela Sand (t.v) jobbar på KPMG och deltog i Hankendagen för 
andra gången.

 – Jag hade höga förväntningar på vetenskapssmedjan om Nas-
daq och First North, och professor Johan Knifs smedja tillsammans 
med Johnny Åkerholm ser jag fram emot.
Anna Kietz (i mitten) deltog för första gången och Jenny Svartsjö 
deltog fjärde gången.

– Speed Networking ska bli intressant. Varumärkessmedjan låter 
också spännande, tyckte Kietz.

Maria Östergård (t.v) och Ann-Katrine Söderholm passade på att 
byta lite nyheter med varandra i pausen.

– Jag har deltagit i varenda Hankendag som ordnats i Vasa. Nu är 
jag föräldraledig och hade bokat barnvakten för länge sedan, för att 
vara säker på att jag kan gå, berättade Östergård.

– Tiden går fort här idag, Jonsson från Umeå var jättebra, liksom 
alla andra talare jag hört hittills idag, tyckte Söderholm.

Tua Herrgård tyckte att programmet på årets Hankendag överträf-
fade hennes förväntningar, fast de var högt ställda.

– Det som Cathrine Åsklint från FundedByMe berättade om crowd-
funding kommer jag att ha nytta av själv, eftersom jag är entreprenör 
och erbjuder bland annat personal- och ledarskapsupbildning. 

Niklas Kurki (t.h) och Joel Anderssén var inbjudna av Hanken New 
Ventures för att visa upp sin nystartade verksamhet.

– Vi säljer kvalitativa herrskor till rimligt pris i en trevlig miljö. Vi har en 
butik i Vasa och öppnar en nätbutik i oktober, sammanfattade Kurki.
De studerar andra året på Hanken, tillsammans med den tredje af-
färskompanjonen Stefano Strömberg.

– Det är bra att vara tre. Då kan en sköta butiken medan de andra 
är på föreläsning. Studierna lider inte av företaget, däremot ger det 
oss en möjlighet att lära oss mer.8
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HANKENDAGEN

Kurskompisarna (från vänster) Henna Forsström, Cecilia Ruotsala 
och Marina Sjölind gick ut Hanken 2008. Hankendagen erbjöd ett 
ypperligt tillfälle för en återträff.

– Under studietiden hade man en del tankar om att jobba i en 
internationell miljö efter examen. Det gör jag visserligen nu också, 
berättade Marina Sjölind som till vardags arbetar på Handelsbanken 
i Jakobstad.
Hon valde crowdfundingseminariet för att förstärka sina kunskaper 
om det växande fenomenet.

– Nu när jag vet mer skulle jag kunna tänka mig att sätta en del 
egna pengar på ett projekt som jag tror på, funderade Sjölind.

Kjell Antus och Kent-Ole Qvisén (t.h) hade lockats av intressanta 
föreläsare och aktuella frågor.

– Arrangörerna är bra på att fånga upp nya trender och det är 
roligt att det ordnas en dag när vi alumner får träffa varandra och 
samtidigt skapa nya kontakter.
De känner sig fortfarande hemma på Hanken, även om mycket har 
förändrats sedan deras studieår 1984–88.

– Ja, det som man direkt kan se är de fina faciliteterna här i Vasa 
som Hanken numera förfogar över, tyckte herrarna.

Camilla Sellberg och Anna 
Häggblom njöt av lunchen och 
uppskattade den familjära stäm-
ningen.

– Man känner säkert 50–60 
procent av alla som är här. Snart 
ska vi gå på speed networking 
så efter det känner vi kanske 90 
procent, förutspådde årets alumn 
Anna Häggblom som driver 
byggnads- och inredningsföre-
taget Aveo. Hon såg fram emot 
seminariet om varumärkesbyggan-
de och Carl Haglunds tal under 
rubriken ”Kan statsmakten vända 
realekonomin?”

– Bra att vi äntligen får ett tydligt 
svar på den frågan, skämtade 
Häggblom.

Pia Simons gick ut Hanken 1997 och har sedan dess hört till 
stammisarna på Hankendagen i Vasa. Hon driver sitt familjeföretag 
inom husbyggnad och valde att gå på bland annat seminariet om 
crowdfunding.

– Min bror och min man har testat crowdfunding och jag skulle själv 
kunna tänka mig att sätta pengar på något projekt jag tycker är viktigt.
Den placeringsformen kräver en större uppmärksamhet och engage-
mang från placerarna än traditionella placeringsformer, men har ock-
så intressanta element som kan överföras till många olika branscher.

– Det var intressant att höra hur marknadsföringen sprids redan 
innan produkten finns ute på marknaden och den mekanismen är 
kanske värd mer än själva kapitalet.

Stämningen och ljudvolymen var på topp när alumnerna 
samlades till middag på restaurang Central.

9
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TILLTRO SKAPAR FRAMGÅNG
”Varför” är frågan som företag bör ställa för att 
kunna skapa framgångsrika och förtroendeväck-
ande varumärken. Möbeljätten Ikea hör till dem som 
lyckats skapa reklamberättelser som tilltalar kon-
sumenterna och skapar förtroende. Utgå alltid från 
konsumentens synvinkel, tipsar reklamproffset.

– Förtroende och pålitlighet är hårdvaluta för varumärken, 
säger erfarna reklammannen Kim Saxberg, som jobbar med 
varumärken som toppar den globala listan över värdefulla 
varumärken, bland dem Ikea.

Han tillhörde den första årskursen som började på Han-
ken i Vasa år 1980 och läste marknadsföring på Hanken och 
kommunikation i London innan han började arbeta på re-
klambyrå i Stockholm. Nu jobbar han som strategisk varu-
märkesplanerare, Strategic Brand Planner, på globala kom-
munikationsbyrån Medidaedge:cia.

– Det jag är mest stolt över är att jag var med om att hjäl-
pa Valio att etablera sig i Sverige för över tio år sedan. Där 
hade jag hjälp av min finlandssvenska bakgrund, och kunde 
förklara för svenskarna att Valio är Finlands motsvarighet 
till Arla.

Kim Saxbergs utgångspunkt är att alltid börja med kon-
sumentperspektivet. Han uppmanar sina kunder att ställa 
frågan varför, både om sin verksamhet och om sina fram-
tidsplaner.

– Jag vill utmana de vedertagna uppfattningarna, de där 
”så här är det-lagarna” och förändra tänkesätten. ”Consis-
tency” har länge varit ledordet inom reklam, men det måste 
förändras, och kunde kanske ersättas av ”Diversity” istäl-
let, funderar Saxberg, samtidigt som han konstaterar att de 
många olika kommunikationskanalerna ställer nya krav på 
marknadsföringen idag. 

IKEA OCH BERÄTTANDET
– Storytelling är att berätta en historia med reklamen. Alla 
varumärken har en historia, men den är inte alltid bra eller 
intressant. Då måste man fundera på något annat som kan 
fånga konsumenternas intresse, kanske lyfta upp galjons-
figurerna och deras tänkesätt och göra det till en historia i 
stället. Det går inte att hitta på en berättelse. Ska man be-
rätta en historia måste den vara äkta och sann. 

Han har varit med om att planera många av Ikeas re-
klamkampanjer, bland annat reklamsnuttar som är som fil-
mer i kortformat. Han ser på Ikea ur ett omvärldsperspektiv, 
och ur ett konsumentperspektiv. 

– Varenda gång Ikea lanseras i ett nytt land, medför det 
förändringar av hur invånarna möblerar sina hem, det har vi 
sett på många ställen. Företaget har också använt sin histo-
ria på ett framgångsrikt sätt i reklamen.

Kim Saxberg hävdar att inte ens livet hemma är som 
förut och att den teknologiska revolutionen, i kombination 
med människans nyfikenhet, ger förändringar i vårt bete-
ende.

– Det är något för bolag som Ikea att fundera på, att för-
söka förstå hur det är, om det inte är som förr. 

Men trots det är det konsumenten som driver revolutio-
nen, inte produkterna, märket eller företaget. 

SE FRAMÅT OCH BAKÅT
För att förstå framtiden måste man känna till historien.

– Framtiden är redan här. Tittarna flyr tv eftersom de 
inte gillar att bli avbrutna. Men egentligen har de inget emot 
reklamen i sig. Numera väljer man sina källor själv, sådana 
som man har förtroende för.

Företag som är generösa, till exempel med kunskap och 
idéer, får dubbelt tillbaka. De som lyckas är de som förstår 
skiften i samhället, folks tänkesätt och uppförande.  

– Konsumenterna kräver förnyelse och överraskningar, 
men produkter som betyder något för dem får en andra 
chans.

Kim Saxberg räknar upp tre faktorer som är viktiga för 
konsumenterna.

– Medvetenhet, vi är mer medvetna om sociala, ekolo-
giska och politiska frågor. Konsumenterna vill göra rätt, men 
det får inte bli för svårt. Därför förväntar vi oss att varumär-
ket uppoffrar sig istället, till exempel affärer som valt att inte 
sälja tobak. 

– Individualism, individen vill bli sedd och hörd, och 
uppfattas som unik. Konsumenterna besluter, väljer och 
skapar en egen stil.

FOTO: JOHANNES TERVO

– Utgå alltid från konsumentens synvinkel, säger Kim Saxberg.

HANKENDAGEN
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– I år görs 50 nya listningar på Stockholmsbörsen, medan 
Helsingforsbörsen får nöja sig med 10 nya börsföretag. I ett 
större internationellt perspektiv är det i och för sig inte så illa 
för Finland som det ser ut i jämförelsen med Sverige. Börsen 
i Finland har bra bolag med stora möjligheter att utvecklas, 
sade Lauri Rosendahl under vetenskapssmedjan som disku-
terade varför vi inte har flera börsbolag?

Rosendahl ansvarar för Nasdaqs verksamhet i Norden. 
Fram till oktober hette företaget Nasdaq OMX. Dit hör bör-
serna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn, samt den 
alternativa handelsplatsen First North.

Den senare är utvecklad för företag som inte är anpas-
sade för en normal börslistning. De stränga krav,, som EU 
införde på börsbolag efter Enronskandalen, är ofta svåra att 
hantera för små och medelstora företag. För de flesta bolag 
som listats på First North har utvecklingen varit gynnsam.

– Sedan starten 2007 har över 30 bolag flyttat vidare från 
First North till börsen. De har haft en årlig genomsnittlig för-
säljningstillväxt på 25 procent åren 2007 till 2013. På sju år 
har bolagen på First North skapat 20 000 arbetsplatser.

Också på First North har svenska bolag varit fler än de 
finländska.

 – De svenska bolagen har en fördel av hemmamarkna-
dens kritiska massa och skalfördelar, vilket bidrar till att 
sänka kostnaderna för en listning”, förklarade Rosendahl.

UTBILDNING AVGÖRANDE
Ilkka Harju på Finansministeriet framhöll att jämförelser 
mellan Finland och Sverige inte alltid är rättvisa eller rele-
vanta. I synnerhet inte när det gäller börsbolag och kapital-
placering.

– Vi kan lära oss mycket av Sverige, men kom ihåg att det 
är ett dubbelt så stort land som vårt. De nationella rikedo-
marna har genererats i sekler och sparkulturen i Sverige är 
mycket utvecklad och långsiktig.

Han ser ett stort behov av grundläggande ekonomiut-
bildning i Finland, från lågstadier upp till de högsta politiska 
beslutsfattarna.

– De flesta som sitter i Riksdagen vet inget om finans-
marknaden. De har en negativ attityd, eftersom de utgår från 
att marknaden vill förstöra Impivaaraidyllen. Vi såg, till ex-
empel, vilken storm det blev när överlåtelseskatter diskute-
rades och även politiker till höger föll in i kritiken.

ATTITYDSKILLNADER
Lauri Rosendahl höll med om att det finns ett kunskapsgap 
mellan länderna, men påpekade att det också råder attityd-
skillnader bland entreprenörer och företagsledare. Det i Fin-
land utbredda exittänkandet bland framgångsrika entrepre-
nörer är ovanligt i Sverige.

– I Sverige ser företagare långsiktigt på sitt ägande och 
fortsätter ofta, tillsammans med nya ägare, att vidareutveck-
la företag som blir uppköpta. I Finland är det vanligare att 
man tar pengarna och sticker när man får en chans, konsta-
terade Lauri Rosendahl.

JOHAN SVENLIN

– Valmöjligheternas paradox. Vi behöver hjälp med att 
välja mellan alla de alternativ som finns – närmare 80 pro-
cent av dem som handlar på nätet har läst andras utlåtanden 
och recensioner innan de köper.

VILL FÖRÄNDRA UPPFATTNINGAR
Ett varumärke tar som bekant länge att bygga upp, men 
kan raseras på nolltid. Det är en bild i konsumenternas 
medvetande, ett temporärt kapital som hela tiden måste 
underhållas.

– Jag rekommenderar mina kunder att gå tillbaka till 
början, för att fundera på varför företaget finns och varför 
det gör det det gör. Sedan går det ringar på vattnet utgående 
från grundfrågan, och då kommer man vidare.

Referensram och erfarenhet är reklamkonsultens främ-
sta tillgång, men viktigast är nog ödmjukheten. Kim Sax-
berg anser att man ska ta reda på fakta men våga lita på sin 
intuition.

– Mitt tillvägagångssätt som konsult, när jag börjar job-
ba med en ny kund, är framför allt en ödmjuk inställning. 
Det gäller att komma ihåg att de som jobbar på företaget kan 
det mycket bättre än jag, så det gäller att inte klampa in, utan 
att lyssna noga på vad de har att berätta. Sina egna förslag 
kan man föra fram när man är säker på att de tas väl emot.

Kim Saxberg föreläste om varumärkesbyggande på 
Hankendagen.

ÅSA NYMAN

Sverigekampen inte rättvis på börsen

FOTO: JOHANNES TERVO

Lauri Rosendahl.

HANKENDAGEN
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I många grenar kan Finland ge Sverige en rejäl 
match, men på börsen är Sverige åtminstone ett 
steg före.
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Patentet skyddar inte bara din uppfinning. Det kan 
också bli en handelsvara.

Finland har tillsammans med Japan hört till de länder där 
det förekommer mest patentansökningar per invånare. Även 
om patentivern minskat något – delvis beroende på att No-
kias storhetstid som patentregistrerare för den här ronden 
är förbi – hör Finland fortfarande till toppen. 

Det här är i sig uppmuntrande och tyder på att Finland 
fortfarande hör till toppnationerna vad gäller innovation. 
Men ändå kunde finländska företag vara aktivare när det 
gäller att söka patent. Enligt professor Niklas Bruun, profes-
sor i handelsrätt på Hanken och direktör för IPR University 
Center, är speciellt startupföretag dåligt förberedda ifall nå-
gon skulle få för sig att snuva dem på konfekten.

Många kommer inte på tanken att skydda sina datapro-
gram. Men det kan löna sig. Bruun nämnder bland annat 
Google som skyddat sin algoritm på vilken hela affärsidén 
vilar. 

– Inom spelindustrin kan man skydda sina figurer med 
mönsterskydd och copyright, säger han. 

Patentskydd handlar inte bara om att skydda något man 
skapat. Bruun påpekar att det också kan fungera som en kva-
litetsparameter för eventuella investerare. 

– Investerare blir ofta imponerade av patent. 
Är man ute efter att sälja sitt företag kan en imponerande 

patentportfölj också vara ett bra säljargument. 

PATENT UTAN HÅRDVARA
Det finns många företag vilkas idé går ut på att köpa upp pa-
tent och sedan leva på licensavgifter. Qualcomm, mot vilket 
Nokia förde en bitter patentfejd, är ett exempel på vad Bruun 

kallar ”patenttroll”. 
– Nokia har i sin nuvarande skepnad blivit mer som ett 

patenttroll då mobiltelefonsverksamheten blev såld till Mi-
crosoft, påpekar Bruun. 

I USA håller man på att införa begränsande lagstiftning 
som försvårar patenttrollens verksamhet.

– Man anser det vara oetiskt att ställa hinder för innovation. 
Ett patent kan också bli en handelsvara i sig och ett stra-

tegiskt vapen bland konkurrenter. De stora mobiltelefonjät-
tarna i tiden: Nokia, Ericsson, Blackberry och Motorola var 
alla beroende av varandras patent, och för tillfället är Apple 
och Samsung inbegripna i en tvist.

– Alla är ute efter att skydda sitt område men man vill 
inte bråka alltför mycket med varandra då man samtidigt är 
beroende av de andras patent, förklarar Bruun. 

VARFÖR PATENT?
Det är rätt dyrt att skaffa patent. Större företag med mera 
pengar i kassan vänder sig ofta till patentbyråer som sköter 
arbetet. Först gäller det att försäkra sig om att uppfinningen, 
eller något annat, verkligen är något unik och kartlägga vil-
ka patent det finns inom området. Sedan gäller det att göra 
själva ansökningen.

Mika Laajalahti är patentombudsman på patentbyrån 
Berggren och har en lång erfarenhet av att söka patent för 
företag. Enligt honom har kvaliteten på patenten klart blivit 
bättre under åren, men fortfarande uppmanar han företag 
att bilda sig en klar uppfattning om varför de ansöker om 
patent.

– Det är viktigt att förstå hela företagets verksamhets-
miljö då man gör en ansökan. Om det råder aggressiv kon-
kurrens i en verksamhetsmiljö räcker det inte alltid med ett 

PATENTET ÄR MER ÄN ETT SKYDD

FOTO:REUTERS/LEHTIKUVA
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vanligt patent.
En del uppfinnare och företag låter bli att söka om patent 

eftersom de upplever att det inte ger ett tillräckligt skydd. 
Här gäller det att avväga fördelarna mot kostnaderna att 
skaffa patentet.

En annan fråga man kan ställa sig är hur mycket det stör 
ens affärsverksamhet om någon kopierat ens produkt och 
säljer den i en landsbygdsprovins i Kina.

– Där är kundkretsen kanske sådan att människorna inte 
skulle köpa de äkta produkterna, påpekar Bruun.

TIDPUNKTEN KRITISK
En annan kritisk fråga är när man ska ansöka om patent. Det 
kan nämligen bara göras en gång: du kan inte patentera en 
förbättrad version av det ursprungliga patentet.

– Det gäller att fundera på framtidsutsikterna och på hur 
teknologin inom området kommer att utvecklas för att få 
fram alla väsentliga drag i patentansökan, säger Laajalahti.

En annan utmaning är att hålla tyst om uppfinningen 
innan patentansökan har blivit godkänd. Yppar man något 
om den, till exempel på en mässa och det når ut till offentlig-
heten, är det ett hinder för det mest väsentliga i patentpro-
cessen: Det måste handla om en ny sak. Har teknologin eller 
metoden till exempel blivit nämnd i en vetenskaplig artikel 
kan det stå som hinder för att få patentansökan beviljad. 

Men man ska inte heller vänta alltför länge med att söka 
patentet, för då uppstår risken att konkurrenterna hinner före. 

Det är också bra att fundera noggrant på hur brett paten-
tet ska vara. 

– Man ska inte ansöka om patent för handtag bara till en 
kaffekopp om handtaget också kan användas till kastruller 
och stekpannor, förenklar Laajalahti.

Har du redan ansökt om patent för kaffekoppen, kan nå-
gon annan göra det för kastrullernas del. 

Laajalahti påpekar att det inte nödvändigtvis är fiffigt om 
patentansökan är ett självändamål. Det gäller att ha klart för 
sig varför man vill ha ett patent.

– Finländare har tendensen att ansöka om patent bara 
för sakens skull. För att maximera nyttan av patentet borde 
man ha klart för sig varför det är viktigt. 

Bruun är inne på samma linje.
– Man borde veta vad konkurrenterna gör och vilka pa-

tent som redan finns. Helst borde man ha ett affärskoncept. 
Därför är det så svårt att söka patent på uppfinningar som 
uppstår vid forskningen på universiteten.

Det är beklagligt eftersom uppfinningspropellrarna snur-
rar särskilt mycket just inom den akademiska forskningen.

STÖD SAKNAS
I vissa branscher är patent helt avgörande, som till exempel 
inom läkemedelsindustrin, bioteknik och maskinsektorn. 
Företagen inom dessa områden har oftast tillräcklig i kassan 
för att anlita en byrå att göra patentansökan. 

För tillfället saknas det enligt Niklas Bruun i Finland en 
instans som skulle stöda de enskilda uppfinnarna. Tidigare 
fanns Uppfinningsstiftelsen vars verksamhetsidé Bruun be-
traktade som vettig: Uppfinnarna fick gratis råd men behöv-
de bara betala om man lyckades utveckla affärsverksamhet 
kring den.

– Nuförtiden är det Näringslivs, trafik- och miljöcentra-
lerna som handhar den här verksamheten och de har inte 
nödvändigtvis det kunnande som behövs. 

Det här sätter uppfinnare och startupföretag i seed-
stadiet, det vill säga de företag som just grundats, i en svår 
position. Riskinvesterarnas intresse brukar väckas först då 
företagen är i ett mognare stadium. 

– Vem ska stöda företagen och uppfinnarna som är i den 
här tidigare fasen? frågar Bruun. 

Han efterlyser mera utbildning kring patentangelägen-
heter redan under grundutbildningen för både ingenjörer 
och ekonomistuderande.

– Det finns förbluffande mycket okunskap. 

LENA BARNER-RASMUSSEN

INSTITUT KOORDINERAR 
FORSKNING
IPR University Center är ett institut som Helsingfors universitet, Åbo 
universitet, Aalto-universitetet och Hanken har grundat med målet 
att koordinera forskning och vidareutbildning inom immaterialrätt. 
Institutet leds av professor Niklas Bruun och lyder administrativt 
under Hanken.

Immaterialrätt är ett mångfacetterat område och juridiska 
frågor kring patent kan inte besvaras utan tekniskt och ekonomiskt 
kunnande. Institutet grundades 2002 för att svara mot behovet av 
intensifierad forskning och utbildning inom immaterialrätt. Idag är 
organisationen en av de ledande aktörerna i Finland då det gäller 
att ordna utbildningar kring immaterialrätt. 

Förutom seminarier och föreläsningsserier om aktuella ämnen 
ordnar institutet också grundutbildning för olika branscher.  Institutet 
koordinerar bland annat Operight-projektet, vars syfte är att ge skol-
ning kring immaterialrätt till lärare runtom i Finland.

Förutom utbildning och forskning ser institutet också samhällelig 
påverkan som en av sina viktigaste uppgifter. Institutet upprätthåller 
också ett arkiv för alla domstolsbeslut som berör immaterialrätt varav 
de äldsta dokumenten är från 1970-talet. I databasen Oikku finns 
över 1400 domstolsbeslut.

L B -R

FAKTA OM PATENT

» Ett patent är i kraft i 20 år. Läkemedelsbrans-
chen kan få patent för en längre tid därför att det 
tar lång tid att utveckla mediciner.

» Man kan bara ansöka om patent en gång för 
samma innovation.

» Patentet måste fylla nyhetskravet – man kan inte 
ansöka om patent för en förbättrad version.

» I Finland beviljar Patent- och registerstyrelsen 
patent.

» Man kan ansöka om patent som är i kraft i 
olika delar av världen.



AVSNITTSBESKRIVNING

14 15

BOKTIPSET

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Timo Korkeamäki är Pentti professor 
i finansiell ekonomi.

I boken Guardians of Finance: Making regulators 
work for us granskar James Barth, Gerard Caprio och 
Ross Levine vad som har gått fel med finansinspektionen 
i USA. Vissa av deras lärdomar kan lätt överföras på 
andra länder, även Finland.

Författarna, som hör till de främsta forskarna i fi-
nansreglering, pekar på flera regleringar som trädde 
i kraft under 15 år före finanskrisen, och som direkt 
påverkade den. Fed, SEC, och andra reglerare får 
hård kritik.

Trion hävdar att det stora underliggande pro-
blemet med finansinspektörer världen runt, speciellt i USA, är 
den så kallade ”revolving door”. De presenterar en lång lista över tidigare 
bankirer som blivit Fed- och SEC-chefer, samt tidigare regleringschefer som 
övergått till bankvärlden. 

Resultatet är att finansinspektionen starkt kopplats ihop med finansväsen-
det, antingen genom tidigare bankirer som tänker som bankirer, eller tjänste-
män som bäddar för en framtida karriär inom finanssektorn. Enligt författarna 
finns det också andra skäl för reglerare att samtycka med bankirerna: Förut-
om de stora summor finansvärlden spenderar på lobbying diskuterar aktö-

rerna också de intressantapsykologiska förklaringar-
na till samtycket mellan reglerare och finansvärlden. 

Scorecasting: The hidden influences behind 
how sports are played and games are won är 
skriven av Tobias Moskowitz, professor i finan-
siell ekonomi vid University of Chicago, och hans 
barndomsvän Jon Wertheim, journalist på Sports 
Illustrated. Författarna studerar bland annat varför 
hemmalag tenderar att vinna majoriteten av sina 
matcher i så gott som alla lagsport. De dumpar 
de orsaker man i allmänhet tror ligger bakom fe-
nomenet, bland annat hemmapublikens inverkan 
och avståndet för bortalaget.  

Författarnas förklaring bygger på hur domarna påverkas 
psykologiskt. De hänvisar till ”conformity”, en benägenhet i en människa att 
samtycka med andra, ”without the subjects even being aware of it”. Hemma-
publiken påverkar alltså inte spelarna utan domarna, även om de själva skulle 
hävda att de är opartiska. Som stöd för hypotesen presenterar författarna väl 
underbyggd statistik. 

Den svenska crowdfundingsajten FundedByMe har sedan star-
ten 2011 lockat närmare 41 000 investerare att delta i olika 
projekt. Crowdfunding innebär att man kan investera en liten 
summa i ett projekt och få till exempel upplevelser eller pro-
duktprover i gengäld. I vissa fall kan investerarna få aktier i fö-
retaget de backar upp.  

– Det fina med crowdfunding är att man kan engagera 
många entusiastiska personer och därigenom öka intresset för 
sin produkt. Vår equity-avdelning, som lanserar crowdfunding-
projekt där entreprenörerna säljer andelar i sina bolag, lanse-
rades hösten 2012 och har nu hjälpt ett trettiotal projekt att 
bli framgångsrika, berättar Cathrine Åsklint, projektledare på 
FundedByMe. 

Crowdfunding är ett sätt att bidra till ett företags framgång 
genom att investera en mindre summa. Tjänstebaserade equi-
ty-projekt erbjuder aktier i gengäld för en investering. De belö-
ningsbaserade crowdfunding-projekten erbjuder upplevelser, 
gåvor eller produktprover. 

– Vi har tre olika typer av investerare, de som deltar med 
50–1 000 euro och som är med för att de är intresserade, och 
de som vill ha avkastning, men ändå bara satsar upp till 25 000 
euro. Grupp tre är affärsänglar och proffsinvesterare som ser 
crowdfunding som ett sätt att krydda portföljen. De kan sprida 
riskerna och till exempel investera 100 000 euro i tio bolag.

FundedByMe fungerar som spindeln i nätet med sin ex-
pertkunskap och skapar mötesplatser för entreprenörer och 
potentiella investerare. Företaget har hjälpt till att lansera ett 
antal framgångsrika projekt, allt från hamburgerrestauranger 
till mobilapplikationer och ekologisk vodka.  

– Allt händer på nätet, det är ju en digital plattform. Den 
som vill crowdfunda sitt företag vinner på att noga förbereda sin 
presentation och hur den ska marknadsföras. Identifiera och en-
gagera slutkonsumenterna eller de potentiella investerarna i ett 
tidigt skede. 

Enligt Cathrine Åsklint kan man aldrig veta på förhand vilka 
idéer som fungerar, men noggranna förberedelser är a och o.

– Att investera genom crowdfunding kan vara en högrisk-
satsning, men potentialen är stor.

ÅSA NYMAN

HANKEN NEW VENTURES

Crowdfunding för samman 
entreprenörer och investerare

FOTO: JOHANNES TERVO

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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The question has been much on my mind as I am prepar-
ing a book manuscript on strategic innovation for Pearson/
Financial Times. Learning before something has actually 
happened would provide a fast source of competitive ad-
vantage. Insight would imply a lead time of many years to 
the imaginative student of novelty. 

I have been pondering this challenge while studying 
outliers. There are a number of companies with pioneering 
business models out there, showing glimpses of possible fu-
tures. What if living cells were printed for clinical research? 
Organovo does it. What if personal factory finally became 
reality? See Shapeways. Shall we take charge by hacking 
our own wellbeing: Biocurious? Yet it is hard to validate 
these innovators as successes, and they certainly do not 
represent the mainstream.

Take Quirky for example. The New York – based com-
pany is revolutionising the way we design, manufacture 
and acquire things. It is in the business of “making inven-
tion accessible”. Rather than buying a standard electricity 
plug, for example, you can design and print just the shape 
you want. Working on the emotional, Quirky advertises a 

Strategic Innovation: 
How to learn from things 
that have not yet happened?

KOLUMN

I år firar Niord att det gått hela 90 år sedan föreningen grundades och vi firar 
året med inspiration som tema. Föreningens grundbudskap är fortfarande det 
samma: vi vill erbjuda de svenskspråkiga ekonomerna nytta genom kurser och 
seminarier, nöje i form av trevliga program och nätverk där du träffar bekanta och 
nya ekonomkolleger. Kort och gott; vi erbjuder dig nytta, nöje, nätverk – Niord.
Niord jobbar tillsammans med SEFE för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden!
Välkommen med!

www.niord.fi

Personlig utveckling

Fritidssstugor i Tahko och Himos

Professionell utveckling

Ditt nätverk till 4 000 ekonomer

little girl pointing to a wooden doll asking: “Dad, did you 
buy it or did you make it?” Making is much more giving 
than buying.

With digital infrastructure and manufacturing and 
retail assets in the USA and Asia, the maker movement 
spreads fast. Already there are hundreds of thousands 
working with Quirky, making objects of their heart’s desire. 
No wonder industrial giants like GE are collaborating with 
them. Quirky introduces three new products per week, a 
record hard to beat by the incumbents.

The next competitive frontier: Learning from strate-
gic innovation around us when it is still raw and exposed, 
without the all-blaming finger of failure or the all-glorifying 
patina of success spoiling any chances of real learning. 

Learn from things that have not happened but have al-
ready been imagined.

L I ISA VÄLIKANGAS
PROFESSOR OF INNOVATION AND MANAGEMENT
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Annika Vatanen och Alexandra Ohls har 
lett arbetet med att utveckla Executive 
MBA-programmet.

Företagsarvet blir allt viktigare och värdefullare för 
företagen. I framtiden krävs mera än bara högklas-
siga produkter. Konsumenterna är villiga att betala 
mera för en genuin historia. Det är strategidirektör 
Max Alfthan på Fiskars övertygad om.

Hankenalumnen Max Alfthan, 53, har lång erfarenhet av 
varumärkestänkande och vad det betyder för ett företag 
att ha en lång tradition att falla tillbaka på. Han har varit 
marknadsföringsdirektör på landets äldsta bryggeri, Sine-
brychoff, vd för reklambyrån Loewe & Partners och kom-
munikationsdirektör för Amer Sports med världskända va-
rumärken i portföljen.

Med 365 år på nacken är Fiskars landets äldsta verk-
samma företag. Namnet är det samma som vid starten och 
bruksorten där allt började är fortfarande ett fungerande 
samhälle.

– Det här framhåller vi i samband med vår marknads-
föring och kommunikation. Ursprunget är sedan länge en 
integrerad del av marknadsföringen. Vi poängterar vår his-
toria för kunder, potentiell personal, nya arbetstagare och 
företagsanalytiker.

Max Alfthan påpekar att betydelsen av företagets ålder 
hänger på hur man utnyttjar den.

– Åldern i sig är inte en garanti för fortsatt framgång. 
Men den ger en god grund att associera till. I den fortsatta 
utvecklingen gäller det att ta vara på de styrkor som finns, 

och bygga vidare på dem, säger han.
Han noterar att de bästa bolagen i de flesta branscherna 

har en lång tradition. Som exempel nämner han Daimler–
Benz-koncernen med ett av världens äldsta bilmärken som 
fortfarande är ett premiumvarumärke.

Enligt honom är det viktigt att komma ihåg att företags-
arvet också kan bli en belastning för företaget. 

– Med åren formas strukturer som gör att företaget blir 
långsammare i vändningarna än konkurrenterna som inte 
har sådana strukturer, varnar han.

PLASTEN REVOLUTIONERADE
Om vi glatt hoppar över några århundraden, bottnar en bety-
dande del av Fiskars företagsarv i 1960-talet och den design-
trend som då drog fram. Företaget tog i bruk det nya mate-
rialet plast inom många av de 16 dåvarande affärsområdena. 
På paletten fanns bland annat elarmaturer i plast, glasfiber-
båtar och plastserviser.

Det stora genombrottet kom då företaget lyckades kom-
binera den formbara plasten med stål. Den orangefärgade 
saxen, som blev en världssuccé, kom 1967, och 1974 tog inter-
nationaliseringen fart genom etableringen av en fabrik i USA.

Idag är plastkrattan från 80-talet, yxan med komposit-
skaft från början av 90-talet och de klippande trädgårdsred-
skapen av ännu modernare datum, det man i första hand 
förknippar med Fiskars. De här produkterna återspeglar 
klart ett långt företagsarv.

VÄRDE SKAPAS ÖVER TIDEN

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Ålder och traditioner är viktigt, 
men inte ett självändamål, 
säger Max Alfthan. 
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Av koncernens varumärken står Fiskars för nästan halva 
omsättningen. Iittala och Gerber för 12 procent var och de 14 
övriga varumärkena för resten.

VERKTYG I MARKNADSFÖRINGEN
När det gäller marknadsföringen av dem är tänket lika så till 
vida att den i samtliga fall har ett företagsarv att ta hänsyn 
till och utnyttja.

– Varumärkena är våra verktyg. Framgången beror på 
hur väl produkterna uppfyller de löften varumärkena ger och 
i vilken utsträckning konsumenterna upplever att vi lyckats 
med det. Löftena är olika, men det finns gemensamma vär-
den för hela koncernen, säger Max Alfthan.

Om reklamen säger han att den endast utgör en del av 
den totala kommunikationen.

– Här kommunicerar allt, reklamen, innovationerna och 
försäljarna, men produkterna är våra huvudmedier. Enligt 
vår definition ska både produkterna och kommunikationen 
vara innovativa och smarta. Produkterna ska vara funktio-
nella, ha en definierad estetik (se ut som Fiskars) och vara av 
en kvalitet som vi kan stå för.

Max Alfthan påpekar att man genom reklam också kan 
förstärka delar av ett varumärke. Då kan det vara viktigt att 
också påverka på ett emotionellt plan.

På frågan om vad man under en lågkonjunktur bör be-
akta i marknadsföringen svarar han att det då är ännu vikti-
gare att investera i sina varumärken så att de förblir starka 
och relevanta.

VÄRDEFULLT FÖR INTERNATIONALISERINGEN
När det gäller den internationella expansionen är företags-
arvet också ett värdefullt spelkort för Fiskars. På marknader 
där företaget är totalt okänt vill det i första hand skilja sig 
genom att ha oslagbara produkter.

– Men, redan i ett tidigt skede berättar vi också om före-
tagets ålder, ursprung och traditioner om vi upplever att det 
underlättar marknadsföringen.

Ålder och traditioner spelar en roll också då Fiskars väx-
er genom företagsköp, men listan av varumärken växer inte 
nödvändigtvis då ett nytt läggs till.

– Också här gäller att varumärkena är verktyg i mark-
nadsföringen. Det är inte ett självändamål att skaffa flera. 
Vi kan också integrera ett nytt varumärke med ett gammalt 

Ett som garanterat lever vidare som ett eget varumärke 
är danska Royal Copenhagen som Fiskars köpte för två år 
sedan. Företaget, som grundades år 1755, är en av Europas 
äldsta porslinstillverkare. Logotypen med de tre vågorna har 
hängt med sedan starten. 

– Bland annat tack vare det företagsarv, som vi lyckats 
förvalta, vet vi hur vi ska bygga vidare på det här varumärket.

PETER NORDLING

Fotnot: Max Alfthan tillträder som marknadsförings- och kommunika-
tionsdirektör på Kone i mitten av november.

Företagsarvet är relativt nytt som forskningsområde och det 
finns inte ännu en klar och entydig definition av begreppet.

– Företagsarvet omfattar allt som varit och är värdefullt, 
nu och i framtiden, och fungerar som ett konkurrensmedel 
för ett företag, sammanfattar ED Anne Rindell som forskar i 
företagsarv vid Hankens institution för marknadsföring.

Enligt henne genomsyrar företagsarvet alla områden inom 
företaget, från bokföringen till marknadsföringen. Det berör 
såväl företagsledningen som samtliga anställda och gäller 
både produkterna och varumärket.

– Att ett företag verkat i tiotals år, och mera, innebär inte 
automatiskt att det finns ett företagsarv att slå vakt om. Ett 
företagssarv kan man tala om bara då företaget har utvecklat 
kärnvärden som det värnar om, också för framtiden, förklarar 
Anne Rindell.

Företagsarvet ska också betraktas ur kundens synvin-
kel. Då gäller det för företaget att slå vakt om de händelser 
och värden som är viktiga för kunden. Här är det fråga om 
tillförlitlighet som bottnar i det äkta och genuina. Tillförlitlighe-
ten måste man bygga upp över tiden, både hos kunden och 
internt inom företaget.

– Det här är en svår balansgång om man inte är lyhörd 
för kundens imagearv, säger Anne Rindell.

Hon påpekar att företagsarvet och imagearvet ofta är 
definitiva resurser för företagen, resurser som är en del av 
identiteten och inte kan kopieras.

– Resurserna finns oberoende om man fäst uppmärksam-
het vid dem eller inte. De finns i allt det förgångna. 

Anne Rindell disputerade för sju år sedan på avhand-
lingen ”Image Heritage. The Temporal Dimension in Consu-
mers’ Corporate Image Constructions”. I den undersöker hon 
hur kunden över tiden bildar sin uppfattning om ett företag 
och dess produkter och introducerar varumärkesarvet som ett 
begrepp.

– Kundens tolkningsgrund i nuet baserar sig på tidigare 
erfarenheter, det så kallade imagearvet, förklarar Rindell och 
tillägger att man inte tidigare noterat detta i varumärkesforsk-
ningen.

Enligt henne är det av stor betydelse att företaget förstår 
sitt företagsarv i förhållande till kundens imagearv. Det här 
beaktar företagen fortfarande ytterst sällan då de gör sina 
varumärkesstrategier.

– Det är också viktigt att företagen tar fram det som är 
konkurrenskraftigt i de två arven. Men endast det som är 
värdefullt för kunden är konkurrenskraftigt, eftersom kunden 
gör sina val på basis av sin egen uppfattning. Därför bör man 
känna till kundens imagearv.

– Till exempel Paulig har fått upp ögonen för detta och låtit 
folk berätta om sina minnen av företaget och dess produkter. 
På det sättet får företaget en bild av vad kunderna värdesätter 
i produkterna, berättar Anne Rindell.

Rindell var inte bara den första i Finland utan i hela 
världen med en avhandling om de här frågorna. Hanken är 
fortfarande ett av de få universitet i världen, där man forskar i 
företagsarv och kundens imagearv.

PN

Pionjärerna 
finns på Hanken
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ARBETSKLIMATET ALLT 
VIKTIGARE FÖR UNGA
Dagens studerande vill ha flexibla arbetsplat-
ser, både tidsmässigt och inom organisationen. I 
gengäld kan de också tänka sig att flexa. Temat för 
årets Hanken Network Day i slutet av september 
var intrapreneurship.

Hankenstudenterna Johannes Hanhirova, Rasmus Sinne-
maa och Alexandra Järnefelt har, trots olika studieinrikt-
ning och bakgrund, liknande förväntningar på sina framtids-
platser.

– Jag jobbar med bokföring på ett designföretag, och 
jag gillar att det känns kreativt och flexibelt, man har kon-
takt med alla delar av företaget och olika kulturer, berättade 
Alexandra Järnefelt.

Rasmus Sinnemaa definerar sig som en startup-kille som 
uppskattar det ultraflexibla. 

– Jag kan jobba dag och natt i en vecka och sedan ha 
mera ledig tid och göra rutinjobb. I motsats till det mer tra-
ditionella, där man bygger upp en liten bas och sedan ex-
panderar, tror jag på att starta stort i start up-skedet. Det är 
skillnad på företag och företag, men man måste ändå vara 
trovärdig och pålitlig och följa regler.

– Eftersom jag har vuxit upp med familjeföretagarbak-
grund i bilbranschen har jag lite svårt att förhålla mig till 

chill och frihet på jobbat, då jag är van med en strikt upp-
byggnad där var och en gör sitt. Personligen gillar jag ändå 
att kulturen förändras och blir modernare, med mer frihet, 
också för vanliga arbetare, tyckte Johannes Hanhirova.

UNGA JOBBAR LÅNGA DAGAR
Studenterna var eniga om att det gick an att ha en strikt at-
mosfär förut, medan arbetslivet numera är internationellt, 
och reaktionstiderna kortare. Flexibilitet behövs på arbets-
marknaden, men båda parter borde flexa.

– Det kräver mycket av arbetstagarna att anpassa sig till 
olika branscher, och företagen måste kunna förvänta sig att 
arbetstagarna är flexibla. Jag tror det är bra om man får er-
farenhet både av 9–5-firmor och flexiblare, nytänkande stäl-
len, sade Järnefelt.

– Vi har ett problem i Finland med gamla företag, som 
har en tung struktur med anställda och kostnader. Mer flexi-
bilitet kunde ge lägre personalkostnader, och modern tekno-
logi gör att du inte behöver lämna jobbet efter dej på arbets-
platsen, ansåg Hanhirova.

De tre har inget emot att jobba mer så länge de är unga 
och inte har familj, men verkligheten blir en annan när livs-
situationen förändras.

– Det har blivit vanligt att man jobbar extra mycket, spe-

Rasmus Sinnemaa, Johannes Hanhirova och Alexandra Järnefelt 
kan flexa på jobbet om flexibiliteten är ömsesidig.
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cellt i början av karriären, påpekade Sinnemaa.
De gamla strukturerna förändras, och flexibiliteten i ar-

betslivet borde inte gälla enbart tidsanvändning, utan också 
hierarkin, som borde bli mer varierande. Platta organisatio-
ner, där alla får komma till tals, tilltalar.

– Ansvarshierarki och informationshierarki är inte sam-
ma sak, påpekade Hanhirova. 

Alla tre ser Hanken Network Day som en bra möjlighet 
till nätverksbyggande och som ett sätt att få en inblick i fö-
retagens kultur när man träffar företagens representanter.

– Det är väldigt bra att många olika företag deltar.

GOD STÄMNING 
Hanken Network Day är en liten och intim tillställning, och 
det uppskattades av flera av företagen som deltog , bland an-
nat av representanterna för Hankens partnerföretag.

– Vi vill berätta för hankeiterna om vårt traineeprogram. 
Aktiviteten hos de studerande under dagen har överraskat, 
berättade Cecilia Mickos på KPMG.

– Det har kommit många bra frågor av studerande, det 
här är ett bra ställe att få ögonen på nytt folk. Utrymmet är 
begränsat, vilket gör stämningen personlig och trevlig, tyck-
te Jenni Tommila, Kati Ojala och Anne Haltiala som jobbar 
på Fazers personalavdelning.

Emilia Varis på PWC ansåg att det märktes att folk fun-
derar på arbetsmiljön när de ställde frågor.

– Många har varit intresserade, också yngre studerande, 
som funderar på vilket huvudämne som skulle passa, ifall 
man vill ha jobb på PWC. Hos oss jobbar folk med olika sor-
ters bakgrund, vi behöver sådana som bland annat kan fi-
nansiering, redovisning, handelsrätt och socialt ansvar. 

– Den här dagen är ett bra tillfälle att lära känna unga 
studerande och berätta om företaget. Fennia är en mångsi-
dig arbetsgivare som behöver folk som kan HR, försäljning, 
ekonomiförvaltning och juridik, berättade Aarni Pursiainen 
på Fennia.

– Vi har med oss en kaffemaskin, och den är populär, 
men de studerande frågar också om våra lediga jobb, och om 
atmosfären på arbetsplatsen. Själv trivs jag bra, vi jobbar i 
små team, och det blir variation när man ibland byter team, 
sade Johan Sköld på EY. 

ÅSA NYMAN

Högt i tak hos H&M
– Vi har träffat många studerande här idag, som är intresserade 
av det vi gör, både nationellt och internationellt. Hankeiter är jät-
teintressanta för oss då Hanken är en väl ansedd högskola och vi 
har flera anställda som har studerat här, berättar Linn Elghorn, som 
jobbar som HR-rekryterare på inköpskontoret i Stockholm. 
Arbetsplatsklimatet finns på H&Ms agenda.

– Vi uppmanar till egna idéer, som anställd ska man kunna var 
med om att påverka. Vi har en platt organisation, men jobbar för 
att ha högt i tak, bland annat genom att ha små team, vilket gör att 
det känns som ett eget företag i det stora företaget och innebär att 
man får stort ansvar. H&M expanderar över hela världen, så vi har 
stort behov av talanger.

Handelsbanken vill ha 
proaktiva anställda
Martin Ollila och Kim Lindberg är båda Hankenalumner, som 
numera jobbar med placeringskunder respektive företagskunder på 
Handelsbanken.

Martin Ollila berättade att Handelsbankens olika bankkontor 
jobbar självständigt och utgör egna enheter som också har egna 
rekryteringsprocesser.

– Vi vill ha proaktiva anställda som vill och vågar. Många 
intresserade studerande har ställt frågor, vilket är roligt. Vi kommer 
att anställa 70 sommarjobbare nästa år, och nu kan vi ge råd om 
hur man lyckas i ansökningsprocessen. Vi har påpekat att det inte 
räcker med att mejla, vi vill också ha ett telefonsamtal, sade Kim 
Lindberg.

ÅN

HMs team på Hanken Network Day. Från höger Mikaela Ruuth, 
Linn Elghorn, Cecilia Anvret, Emilie Johansson, Linda Nyberg.

Martin Ollila (t.v) och Kim Lindberg (i mitten) tipsar 
Hankenstuderade om vad Handelsbanken behöver.

DELTAGARE I HANKEN NETWORK DAY:

Academic Work
Accenture
Bearing Point
Dream Broker
EY
Fazer
Fennia
Greenstep
H&M
Handelsbanken
Kiosked
KPMG
PwC
SEB
Sefe/Niord
Visma
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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 5350 197,  
minna.kullas@hanken.fi

LÄS MERA OM PARTNERPROGRAMMET PÅ HANKENNETWORK.FI

Nordiskt samarbete viktigt för EY
Det nordiska samarbetet håller på att få en allt större betydelse för den globalt 
verksamma revisions- och konsultjätten EY, tidigare Ernst & Young. Det åter-
speglar sig på såväl sammansättningen av projektgrupper som nyrekryteringar.

Inom koncernen är det en klart växande trend att byta kompetenser över landsgränserna. I 
Finland producerar vi redan de flesta tjänsterna ur ett nordiskt perspektiv, säger Gösta Holm-
qvist. Han ansvarar för affärsområdet rörelsekapitaltjänster hos EY i Finland.

Det nordiska tänkesättet kommer sig av att allt fler av EY:s nordiska kundföretag har verksam-
het också i andra nordiska länder. Vanligast är att finska företag verkar i Sverige och vice versa. 

– Vi vill svara mot de här företagens behov, säger Gösta Holmqvist.
EY verkar i samtliga nordiska länder. I Norden är företaget klar marknadsledare när det 

gäller att hantera företagstransaktioner. I fråga om affärsområdet revision har företaget en 
stark ställning speciellt i Finland och Sverige.

För den brittisk-amerikanska multinationella revisions- och konsultjätten med verksam-
het i cirka 150 länder och med 190 000 medarbetare svarar Norden emellertid för en förhål-
landevis liten del av den totala verksamheten.

Enbart i Londonkontoret har EY ca 4 000 medarbetare och koncernspråket är engelska.
– Därför utnyttjar vi självfallet också de engelskspråkiga resurserna, säger Gösta Holm-

qvist.
Han tillägger att sammansättningen av projektgrupper också är en kostnadsfråga och att 

det måste finnas ett klart mervärde för kunden om man vill sammankalla ett specialistteam 
från flera länder.

SÖKER DIVERSIFIERAD KOMPETENS
Då Gösta Holmqvist själv anställer nya medarbetare strävar han efter att hitta sådana som, 
förutom finska, klarar sig tämligen flytande också på ett annat nordiskt språk för att ha lämp-
liga experter framför allt för svenska engagemang.

– På verkstadsgolvet hos kundföretagen och i det dagliga umgänget med nordiska kolleger 
är det en klar fördel att kunna kommunicera på någon form av nordiska. Men jag kan ibland 
bli tvungen att ge avkall på den ambitionen då andra kunskaper väger tyngre, säger han.

När det gäller rekryteringar i Norden anser Gösta Holmqvist att det inte finns några skill-
nader att tala om i fråga om nivån på utbildningen.

– Å andra sidan skaffar man sig den verkliga yrkeskunskapen först efter studierna, säger han.
EY:s konsulteringspalett växer kontinuerligt och det innebär att det finns en ständig efter-

frågan på nytt folk och nya kompetenser. Diversitet har blivit något av ett honnörsord.
–Förutom ekonomer och jurister sysselsätter vi redan rätt många ingenjörer och en del 

humanister. I framtiden kan vi också behöva mera folk med kunskaper i bland annat fysik, 
biokemi och medicin, konstaterar Gösta Holmqvist.

PETER NORDLING

HANKEN PREMIUM 
PARTNER

HANKEN PARTNER

HANKEN VASA  
PARTNER
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Gösta Holmqvist räknar med att EY i framtiden 
behöver medarbetare med kunskaper i fysik, 
biokemi och medicin.
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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 
Jenny Svartsjö och Pentti Louneva.PENTTI LOUNEVA

Sina nästan 78 år till trots har Pentti Louneva inte sällat sig 
till skaran av schäslongsråd. Sedan ett år driver han Hulda 
ja Pikkarainen, ett företag som säljer hemhjälps- och gårds-
karlstjänster.

Till Hanken kom han år 1961 efter att ha avlagt examen vid 
Svenska Handelsinstitutet och en lärarexamen. Diplomeko-
nom blev han år 1964 och sex år senare ekonomie magister.

Sin livsgärning utförde Pentti Louneva på familjeföreta-
get Rollfoods som han överlät åt sina barn för åtta år sedan. 

– Sedan jobbade jag mycket med och för äldre männ-
iskor, bland annat som styrelsemedlem i Finlands Seniorrö-
relse r.f. Dessutom har jag lett äldregymnastik under fem år 
i min hemkommun Nurmijärvi, berättar han.

Mot den här bakgrunden och efter att ha stiftat bekant-
skap med ett gårdskarlsföretag funderade Pentti Louneva 
vad han kan göra för de äldre i form av service, men med lite 
sociala förtecken. 

Idag har företaget, som ägs av Pentti Lounevas barn, fyra 
Huldor och tre Pikkarainen, arbetslösa eller pensionärer 
som vill tjäna en extra slant.

– Tabellönen är inte hög, men tjänsterna hör till de bil-
ligaste och borde vara inom räckhåll för de flesta.

De kunder, som tror att Pentti Louneva själv rycker ut för 
att klippa gräs eller reparera en läckande kran, blir besvikna.

– Jag tar emot beställningar, marknadsför, sköter kon-
takterna med kunderna och rekryterar personal.

Hans stora utmaning har varit att förenkla, förenkla och 
åter förenkla rutinerna. 

– Jag kräver inte mycket av Hulda och Pikkarainen. Men 

JENNY SVARTSJÖ

PÅ JOBB

Jenny Svartsjö, 41, utexaminerades från Hanken i Vasa 
1998 med marknadsföring som huvudämne. Sedan år 2008 
jobbar hon som kommunikationschef för den finlandssven-
ska Yrkeshögskolan Novia. 

Novia verkar i Jakobstad, Vasa, Åbo och Raseborg och 
har 360 anställda och cirka 4 000 studerande. 

Jenny har sitt kontor i Vasa och till hennes arbetsupp-
gifter hör branding, intern och extern kommunikation, samt 
markandsföring som stöder organisationens mål och visio-
ner. Hon är även medlem i Novias ledningsgrupp.

Under den senaste månaden har hon ordnat personalda-
gar samt inskriptioner i Vasa och Åbo.

– Ett nystartat projekt är att göra nya webbsidor för No-
via. Vi börjar ha layout och funktioner klara. Just nu pågår 
en del tekniskt arbete och därefter ska texterna och bilderna 
föras in på sidorna. Lanseringen sker 2015, säger hon.

Den största utmaningen anser Jenny vara de sparkrav 
som kräver kreativa lösningar. En ny finansieringsmodell ska 
tas i bruk nästa år och det är i dagsläget svårt att veta hur job-
ben påverkas. En annan utmaning är det pågående politiska 
intresset som riktats mot Novia under den senaste tiden.

– Media har noggrant följt med Novias utveckling och 
vi kan inte själva styra det som skrivs och sägs i media. Vi 
har inte själva initiativet, till exempel via vår egen pressin-
formation, och ibland kan det vara svårt att hantera det som 
medierna själva väljer att förmedla, säger hon.

En händelse som Jenny upplevt som uppiggande var att 
träffa alla Novianer under personaldagarna och se att det 
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de ska rapportera uppdragen per e-post eller sms. Ingenting 
får kosta om prisnivån ska hålla.

Pentti Louneva blir också glad då han får höra hur glada 
kunderna blivit. 

– Ofta har de ingen annan att prata med. Därför händer 
det att Hulda och Pikkarainen måste ta en lång kaffepaus 
med dem.

Lite besviken är han över att kunderna har svårt att 
acceptera att ungdomar utför arbetet. Därför är det 40-plus-
sare som gäller.

Själv tog Pentti Louneva nyligen en paus i arbetet då han 
besökte vänner som han har i Sverige sedan åren som krigs-
barn.

PN

finns en stor variation av yrkesutbildade människor som ar-
betar där, alltifrån lärare till sjökaptener till musiker, ingen-
jörer och barnmorskor. 
En stor del av fritiden gäller de två sönernas ishockeyintresse. 
– I de sammanhangen har jag förmånen att träffat många 
härliga mammor, ”Red Mamas”, som stöttar och ställer upp 
för varandra när spelarna behöver skjuts eller något annat. 
Varje vinter ser jag också fram emot att vara minst en vecka 
i Lappland för att åka slalom.

KD
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BRIEF IN ENGLISH

At Hankendagen in Vaasa on 3 October, entrepreneur Anna Häggblom was ap-
pointed Alumna of the Year. Her most well-known company is Aveo, which of-
fers interior design and construction services. At the moment she is about to 
launch her third company, which will focus on well-being in the workplace. Anna 
Häggblom sees entrepreneurship as a lifestyle. 

– It is very important that Hanken encourages entrepreneurship, says Anna, 
who is a mentor at Hanken New Ventures in Vaasa. The Hanken New Ventures 
initiative aims to encourage and support entrepreneurship among students. 
Anna Häggblom has been active within Hanken since her graduation in 2006. 

– I am so happy to have been appointed Alumna of the Year. Hanken has 
given me so much, my best friends for instance. Hanken has also helped me find 
my window of opportunity, and given me the courage to take the leap.  

Alumna of the year 
- a true entrepreneur

Several interesting discussions about the state of our coun-
try’s economy took place during Hankendagen in Vaasa. 
Johnny Åkerholm, with an extensive career in finance, and 
Finland’s Minister of Defence Carl Haglund shared their ex-
pertise and opinions with the audience in separate key note 
speeches.  They did, however, reach the same conclusion: we 
have lived beyond our means and now we have to face the 
music. 

– The economic crisis is deeper now than it was at the 
beginning of the 90s. Thanks to the low interest rates, we 

We have lived beyond our means
have managed to avoid a wave of bankruptcies and unem-
ployment, but instead we have gone into debt in order to 
continue consuming as before, said Johnny Åkerholm. Ac-
cording to him, Finland is one of the biggest losers in the 
global restructuring. Finland was in a good position but we 
have been surpassed in the paper industry and in the field of 
IT. Now we have two options: 

– Either we come up with something completely new that 
will create economic growth or we adjust our living stand-
ards and our public sector to the new realities. You could see 
the frustration in his eyes when he talked about the political 
bottlenecks. 

– What bothers me the most is that we are choking the 
opportunities that could take us out of the crisis. We are in 
need of a tax alteration that would support new innovative 
businesses, some of which could grow and become interna-
tional successes. 
Minister Haglund was not very optimistic either. 

– When things are going well in the economy, many 
people feel like we should just let the invisible hand rule, 
but when things go wrong, we look to politicians to fix it. 
I think that society in general has blind faith in the power 
of political decisions to drive economic development. Ha-
glund pointed out that Finland’s public sector is one of the 
biggest in the world, the tax pressure on the private sec-
tor prevents growth and crisis awareness is higher among 
the public than among politicians. Haglund was, however, 
hopeful that the reforms currently under construction will 
improve the economic situation, even though public financ-
es need to be squeezed. 

– We have to acknowledge and adjust to the facts. We 
will have to give up reached advantages.  If you have not 
rolled up your sleeves yet, it is time to do so now. 
The Minister applauded the Vaasa region for its dynamic 
industry with small and medium sized exporting compa-
nies. 

– If the rest of the country showed the same positive 
numbers as you, we would not have these problems. 

PHOTO: JOHANNES TERVO
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Carl Haglund.
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Japan and Finland have together been the two countries 
with the most patent applications per capita in the world. 
Although Finland’s numbers have decreased a bit since the 
glory days of Nokia, we are still at the forefront. It is en-
couraging to see that Finland still belongs to the top na-
tions when it comes to innovation, but Finnish companies 
could be more active in applying for patents. According to 
Niklas Bruun, Professor in Commercial Law at Hanken and 
Director of the IPR University Center, especially startups 
are not prepared if somebody is out to copy their idea. 

– You might not think about protecting your software, 
but you should, says Bruun and mentions Google who pat-
ented their algorithm on which the whole business idea is 
built. 

–In the gaming industry you can protect your characters 
with design patents and copyright. Patenting innovations 
is not only about protecting something that you have cre-
ated. A patent also serves as a quality parameter for potential 
investors. Investors are often impressed by patents. If you 
were to sell your company, an impressive patent portfolio 
can be a strong sales argument. 

It is, however, quite expensive to patent innovations. 
Larger companies often hire patent agencies to file their 
applications. Mika Laajalahti, Patent Attorney at Patent 
Agency Berggren, has extensive experience in patent appli-
cation for companies. 

– One critical issue is knowing when to apply for the 
patent. You can only do it once: you cannot patent an im-
proved version of the original patent. It is also important 
not to mention the innovation until the patent application 
has been approved. The innovation that you patent has 
to be new; it cannot have been discussed for example at a 
science fair or have been mentioned in scientific journals. 
Then again, you should not wait too long either. The long-
er you wait; the greater the chances are that a competitor 
beats you to it. 

According to Niklas Bruun there is a lack of patent sup-
port for startups and innovators in the early phase of a busi-
ness lifecycle. He calls for more education in patents and 
intellectual property rights as early as in undergraduate 
studies for students in both economics and technology. 

IPR University Center is an institute established jointly 
by five Finnish universities: the University of Helsinki, 
the Hanken School of Economics, the Aalto University 
and the University of Turku. The Institute coordinates 
and promotes education of and research into issues 
of intellectual and industrial property rights (IPR). The 
institute is led by Professor Niklas Bruun.

PATENT IS MORE THAN PROTECTION

Company heritage is becoming increasingly important and 
valuable for companies and consumers are willing to pay 
more for a genuine history. This is something that Hanken 
alumnus Max Alfthan, Chief Strategy Officer at Fiskars, is 
convinced of. He knows what it means for a company to have 
long traditions to fall back on - with 365 years of history, Fis-
kars is Finland’s oldest operating company. Its origins have 
been an integrated part of Fiskars’ marketing for a long time. 

Alfthan emphasises that the significance of a company’s 
age depends on how it is used - age in itself is not a guarantee 
for continued success.

Since this is a relatively new area of research, there is 
still no explicit definition of the concept. PhD Anne Rindell, 
researcher at Hanken, says that company heritage includes 
everything that has been and is valuable, now and in the fu-
ture, and is a competitive tool for the company.  

– You can speak of company heritage only when a com-
pany has developed core values that it upholds, also for the 
future. Company heritage should also be viewed from a cus-
tomer perspective and those occurrences and values that 
are important for customers should be safeguarded. A cus-
tomer’s basis for interpretation in the present is founded on 
previous experiences, called image heritage. 

According to Rindell, it is important to understand com-
pany heritage in relation to customer image heritage and to 

VALUE IS CREATED 
OVER TIME

bring forth what is competitive in both. Her thesis was the 
first in the world to examine these questions and Hanken is 
still one of the few universities globally where company and 
image heritage are researched.
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Max Alfthan.



De politiska omständigheterna har gjort att den förväntade ekono-
miska tillväxten kommit av sig. Nu krävs konkreta åtgärder, med 
stöd av hela det politiska fältet, för att styra in landets ekonomi på 
ett nytt tillväxtspår. Hur det ska gå till diskuterar vi på Handelsgillets 
seminarium den 1 december klockan 14.00–20.00. Platsen är som 
tidigare Hankens festsal.

Seminariet inleds med en sprakande paneldebatt under vilken styrel-
seordförande Björn Wahlroos och överdirektör Juhana Vartiainen, 
möjligen också den tidigare svenske finansministern Anders Borg, 
berättar hur den ekonomiska slipstenen borde dras.

Också flera andra namnstarka ekonomiska experter synar tillväxtpro-
blematiken ur olika synvinklar. 

Seminariet leds av Hufvudstadsbladets chefredaktör Jens Berg. Efter 
seminariet fortsätter diskussionen under buffén i Hankens foajé.

Program:
14.00 Rektor Eva Liljeblom, Hanken, ordförande Mikko 
  Wildtgrube, Handelsgillet och ordförande Heidi 
  Schauman, Ekonomiska Samfundet öppnar seminariet

14.15 Paneldiskussion med styrelseordförande Björn Wahlroos,  
  överdirektör Juhana Vartiainen och eventuellt den tidigare  
  svenske finansministern Anders Borg
 
15.15 Verkställande direktör Pekka Lundmark, Konecranes Abp

16.00 Kaffepaus

16.30 Ambassadör Bruce J. Oreck, USA, alternativt ställföre-
  trädande ambassadör Susan M. Elbow 

17.15 Professor of Practice Anne Brunila, Hanken

18.00 Dean Ingmar Björkman, Aalto-universitetet

18.45 Buffé till klockan 20.00

Handelsgillets aktualitetsseminarium
på Hanken den 1 december 2014

Finlands styrka och möjligheter
Pris:
Hankenstuderande    Gratis
Gillemedlemmar   45 euro
Medlemmar i Ekonomiska Samfundet  45 euro
Medlemmar i Niord och TFiF   45 euro
Hankenanställda    45 euro
Medlemmar i Oasen    45 euro
Övriga    90 euro

Deltagaravgiften betalas till Handelsgillets konto:
Nordea FI 35 2401 1800 0601 12
Aktia FI09 4055 1020 1828 57

I priset ingår kaffe och buffé.

Anmäl dig till Handelsgillets kansli: 
annika@handelsgillet.fi
roger@handelsgillet.fi eller telefon (09) 669 798

Sista anmälningsdag är den 24 november.

Seminariet är öppet för allmänheten. Sprid därför 
gärna information om det!

Ekonomiska Samfundets


