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HÄNT PÅ HANKEN

AKTUELLT 
PÅ HANKEN 
NETWORK

UPPLEV HANKENS 
DOKTORSPROMOTION 
Bilder från Hankens doktors-
promotion finns tillgängliga 
inom kort. 

MATERIAL FRÅN ALUMN-
SEMINARIUM 
Ladda ner presentationen från 
alumnseminariet kring försälj-
ning och marknadsföring 
med Paul Viio och Avinash 
Malshe. 

HÅLL KONTAKTEN LEVANDE!
Registrera dig och håll dina 
kontaktuppgifter uppdaterade 
för att få all information från 
Hanken!

FOTO: JOHANNES TERVO

HCCG-SEMINARIER
Hanken Centre for Corporate Governance ordnade i novem-
ber ett seminarium om bankreglering under rubriken Will 
European finance be strangled by misguided regulation? 
Professor Rainer Haselmann, Goethe University Frankfurt, 
Hanna Westman, Finlands Bank och Jyri Helenius, Finans-
inspektionen talade om hur bankreglering kan bidra till att 
undvika finanskriser i framtiden och de möjligheter och utma-
ningar en bankunion i Europa medför.

Vid en en gästföreläsning i november presenterade 
grundaren av Kauri Capital, David Walker från Singapore, 
”Asian Corporate Governance in Action - A Clash of Private 
and Public Interest”. 

I början av december ordnade HCCG en gästföreläsning 
om hur man kan undvika att organiserad brottslighet förstör 
företagets verksamhet.  
Ämnet presenterades av Karl Lallerstedt som varit med om att 
grunda företaget Black Market Watch. Han är också medlem i 
OECDs arbetsgrupp för kartläggning av olaglig handel.

Smak för 
företagande
Erling-Persson Centre for Entrepre-
neurship ordnade en entrepre-
nörskapskväll med mat och dryck 
som tema. 

Sofia Stolpe på Herrgårds-
glass, Andrea Hasselblatt på 
Anton & Anton samt Henrik 
Andersin, som representerade 
Nokian Panimo, delade med sig 
av sina erfarenheter om hur det är 
att bygga upp en ny verksamhet, 
utveckla nya produkter och styra 
en redan existerande verksamhet 
i ny riktning. Deltagarna fick även 
smaka på produkter ur gästernas 
sortiment. 

Vägen till 
kundvärde 
Hanken ordnade ett välbesökt 
frukostseminarium med fokus på 
samverkan mellan försäljning och 
marknadsföring som en väg till 
att skapa värde för kunden. PhD 
Avinash Malshe, universitetslek-
tor vid University of St. Thomas 
i Minneapolis och ED Paul Viio, 
Director Sales Research vid 
CERS, berättade om orsaker 
bakom möjliga problem mellan 
marknadsföring och försäljning, 
hur man känner igen dem, och 
man utvecklar ett bättre samar-
bete. Malshe och Viio berättade 
om företag som lyckats med detta 
och deltagarna delade aktivt med 
sig av erfarenheter som de fått på 
sina arbetsplatser. 

Läs mer om Avinash Malshe 
på sida 18. 

GOOGLE-MODELLEN OCH TRENDSPANING
Under hösten har Hanken New Ventures ordnat ytterligare två inspirationsseminarier för 
studerande. 

I början av oktober föreläste Annika Steiber om innovation och omvärldens krav på 
nya sätt att organisera och leda en affärsverksamhet. Föreläsningen byggde på Steibers 
erfarenheter av sitt år med Google, där hon fick en unik inblick i företagets sätt att arbeta 
med och leda innovationsutveckling. 

Som avslut på projektperioden och som avstamp för Hanken New Ventures fortsatta 
verksamhet vid högskolan ordnades ett seminarium med Magnus Lindkvist, en av värl-
dens främsta trendanalytiker och futurologer. Lindkvist talade om hur vi kan lära oss 
följa osynliga trender, skillnaden mellan horisontella och vertikala förändringar, och den 
ökade betydelsen av entreprenörskap. Avslutningsvis fick deltagarna ta del av Lindkvists 
tankar kring nyckeln bakom ett framtidsorienterat tänkesätt. Seminariet lockade över 90 
studerande.

Läs mer om uppbyggnaden av projektet Hanken New Ventures på sida 15. 

RÄTTELSE
I ledaren i förra numret av tid-
ningen Hanken sades felaktigt att 
det var Hankens svenskspråkiga 
kandidat- och magisterprogram 
som rankas i Financial Times ran-
kingen. Rankingen gällde enbart 
magisterutbildning, såväl svensk- 
som engelskspråkig.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Annika Steiber. Magnus Lindqvist.
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5.2 Hanken Business Forum
Seminarium och middag för 
inbjudna gäster.

12–21.1 Kurs i styrelsearbete: 
Boards, Governance and Value 
Maximization 
Kurs i effektivt styrelsearbete 
på engelska tillsammans med 
Dr. Tor Brunzell från Stockholm 
Business School. 

FM Annamari Tuori har disputerat i ämnet 
företagsledning och organisation på doktors-
avhandlingen ”Doing Intersectional Identity 
Work: Social Categories, Inequalities and 
Silences”.
Tid: 2.12.2014
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors 
Opponent: Professor Helma Lutz, Goethe 
Universität 
Kustos: Professor Jeff Hearn, Svenska handels-
högskolan

FM Sanne Bor har disputerat i ämnet före-
tagsledning och organisation på doktorsav-
handlingen ”A theory of meta-organisation: 
An analysis of steering processes in European 
Commission-funded R&D ’Network of Excel-
lence’ consortia”.

Tid: 5.12.2014
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors 
Opponent: Steve Cropper, Keele University, UK. 
Kustos: Professor Jeff Hearn, Hanken Svenska 
handelshögskolan, Finland

EM Rinat Mukminov disputerar i ämnet 
nationalekonomi på doktorsavhandlingen 
”Deposit Markets, Lending Markets and Bank 
Screening Incentives”.
Tid: 13.2.2015, kl. 12 
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors 
Opponent: Professor Thomas Gehrig, Univer-
sity of Vienna 
Kustos: Professor Rune Stenbacka, Svenska 
handelshögskolan
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Se www.hankennetwork.fi för 
mer information och anmälan.

Den 2 december disputerade FM Annamari Tuori som Han-
kens 100:e kvinna. Tuori disputerade på doktorsavhand-
lingen ”Doing Intersectional Identity Work: Social Categories, 
Inequalities and Silences”, i ämnet företagsledning och 
organisation. 

I sin avhandling har Tuori undersökt människors arbets-
relaterade identiteter i förhållande till sociala kategorier 
såsom etnicitet, kön och ålder. 

– Forskning kring människors arbetsrelaterade identite-
ter har ofta fokuserat på vad människorna talar om. Men det 
man inte talar om kan vara minst lika viktigt, ibland till och 
med viktigare, säger Tuori. 

Hon blev nummer 100

– Den ekonomiska politiken måste stå i centrum 
under den kommande valdebatten i Finland, 
sade Sveriges förre finansminister, Anders Borg, 
under Handelsgillets, Ekonomiska Samfundets 
och Hankens gemensamma seminarium på 
Hanken i början av december.

Borg ansåg att det krävs realistisk ekonomisk 
debatt för att åstadkomma de förändringar som 
krävs för att svänga ekonomin. Han förordade 

en invandringspolitik lik den svenska.
Styrelseordförande Björn Wahlroos sade 

bland annat att priset på arbete måste ned för 
att skapa ökad efterfrågan och att vi har en 
stor outnyttjad arbetskraftsreserv. Överdirek-
tör Juhana Vartiainen, VATT, ansåg det vara 
en myt att det inte finns jobb i Finland.
Tidningen Hanken publicerar en intervju med 
Anders Borg i nästa nummer.

EKONOMISK POLITIK I CENTRUM
FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Juhana Vartiainen, Björn Wahlroos och Anders Borg.

FOTO: NATHALIE EDMAN
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Alumndag i Stockholm. 
Datum meddelas i januari.
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EM Linus Nyman disputerar i ämnet informa-
tionsbehandling på doktorsavhandlingen ”Un-
derstanding Code Forking in Open Source 
Software - An examination of code forking, its 
effect on open source software, and how it is 
viewed and practiced by developers”.
Tid: 13.2.2015, kl. 12 
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors 
Opponent: Imed Hammouda, Göteborgs 
universitet 
Kustos: Forskardoktor Juho Lindman, Svenska 
handelshögskolan
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Forskarutbildningen 
tryggar återväxten 
av nya forskare

LEDAREN

Hanken har sedan år 1953 ordnat promotioner med fem års 
mellanrum och varje gång har vi överskridit antalet doktorer 
från föregående promotion, vilket jag ser som ett tecken på att 
Hankens forskarutbildning är både attraktiv och relevant.

Forskningen är en central del av Hankens aktiviteter och den 
forskning vi bedriver lägger grunden för all vår utbildning, såväl 
grundutbildning som fortbildning. Detta har visat sig vara en av 
högskolans framgångsfaktorer.

Själva forskarutbildningen har under årens 
lopp genomgått många förändringar och är idag 
klart mer strukturerad än tidigare. Detta gäl-
ler ansökningsproceduren, antagningen av nya 
studerande, studiernas uppbyggnad med både 
ämnesspecifika och metodologiska kursmoment, 
finansieringen av studierna, och slutligen gransk-
ningsproceduren för avhandlingen samt kraven på 
doktorsavhandlingens formella struktur.

Ett viktigt moment i forskarstudierna är finan-
sieringen. Med säkrad finansiering får doktoran-
den arbetsro och kan fokusera på sin forskning. 
Idag erbjuder Hanken heltidsfinansiering för alla 
sina doktorander i 18 månader. Vår ambition är 
att kunna erbjuda alla doktorander finansiering 
för hela sin fyraåriga doktorandperiod. I arbetet 

för att uppnå detta mål utgör den kommande fundraisingkam-
panjen en vital del.

Under mina 16 år som professor vid Hanken har jag handlett 
16 doktorander till examen. Under pågående handledning har 
jag 10 aktiva forskarstuderande av vilka tre är i förhandsgransk-
ningsstadiet. År 1993 blev jag själv, med hatt, diplom och värja, 
promoverad till filosofie doktor vid Åbo Akademi och år 2010 
promoverades jag, med hatt, diplom och ring, till ekonomie dok-
tor honoris causa vid Lunds Universitet. 

I år stod jag i tur att motta uppdraget som promotor, ett 
ärofullt uppdrag som jag mottog med stolthet och glädje. För 
mig gav uppdraget en möjlighet att vara en del av en viktig och 
festlig akademisk högtid då Hanken förlänade sin högsta vär-
dighet till dem som genomgått forskarutbildningen, samtidigt 
som vi hyllade högt förtjänta personer genom att utse dem till 
hedersdoktorer. 

JOHAN KNIF
PROFESSOR I  F INANSIELL EKONOMI
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ALUMN- OCH SAMHÄLLSKONTAKTER 
        i 25 år
I och med det här numret av Hanken fyller tidningen 25 år. Under de här åren 
har tidskriften kommit ut med 72 nummer och upplagan har ökat från några 
tusen till närmare 10 000. 

I och med det här numret av Hanken fyller tidningen 25 år. 
Under de här åren har tidskriften kommit ut med 72 nummer 
och upplagan har ökat från några tusen till närmare 10 000. 

”Med den här tidningen vill högskolan effektivare och 
med större genomslagskraft än tidigare nå ut till sina intres-
senter i samhället. Tidningen vänder sig i första hand till 
beslutsfattare inom näringslivet och offentlig förvaltning”.

Så skrev dåvarande rektorn Alf-Erik Lerviks, i egenskap 
av ansvarig utgivare, i ledaren i den första tidningen som 
kom ut hösten 1989. På insidorna refererades hans inskrip-
tionstal. I det berörde han bland annat ett förslag om bonus- 
och vinstdelningssystem för högskolelärare, något som 
förverkligades några år senare. Tidningen berättade också 
om Hankens förestående doktorspromotion, den sjätte i ord-
ningen. Omslaget pryddes av dåvarande chefen för Sveriges 
Riksbank, Bengt Dennis, som i cover storyn spådde sämre 
tider för bankerna.

– Tidningen var ett första steg att knyta starkare band 
till det omkringliggande samhället och alumnerna, säger 
Lerviks ett kvarts sekel efter att steget togs. 

NAMNBYTEN
Vid starten hette tidningen SHH-Aktuellt. Redaktionen, 
som bestod av Kaj Hellbom, Margareta Granholm (Grahn), 
Gun Smolander och Kristian Slotte, insåg att namnet inte 
var speciellt sprittande, men ville att det skulle låta till-
räckligt seriöst. Layouten, liksom också de tre följande togs 
fram av kommunikationsbyrån Oy Nordinfo Ab, som svarat 
för produktionen av tidningen allt sedan starten.

År 1993 fick tidningen namnet Affärer & forskning.
– På det här sättet ville vi visa att Hanken är en forsk-

ningshögskola som utbildar ekonomer för affärsvärlden. Då 
betonade Undervisningsministeriet vikten av att universiteten 
också har en roll som samhällspåverkare, minns Kaj Hellbom.

Under några år publicerade tidningen också Aktuell forsk-
ning, en fyrsidig bilaga, som serverade nya forskningsrön och 
-projekt i en lättillgänglig form.

Namnet stod sig fram till år 2004 då man beslutade att 

tidningen skulle heta Hanken, rätt och 
slätt. Då genomgick den sin hittills största 
reform. Utgivningsfrekvensen ökade från 
två, ibland tre, nummer per år till fyra. 
Därmed fick tidningen tidskriftsstatus och 
blev medlem av Tidskrifternas förbund. 

Samtidigt togs också benämningen 
alumntidskrift i bruk. Därmed kon-
firmerades den innehållsmässiga 
utveckling som pågått sedan mitten av 
90-talet.

KONTINUERLIG UTVECKLING
Layouten har hela tiden varit inspirerad av affärsmagasi-
nens. Den har upplevt flera, både större och mindre, refor-
mer. När Svenska handelshögskolan i början av 2000-talet 
gick in för ett enhetligt grafiskt koncept, applicerades det 
också på tidningen, och då det reviderades åren 2004 och 
2008 följde tidningen efter.

På omslaget har en rad av näringslivets tolvtaggare, topp-
politiker och även några konstnärer passerat revy.

Idag strävar tidningen efter en klar växelverkan med 
alumnerna. Det handlar inte bara om att bevaka alumneve-
nemang och samarbetet mellan Hanken och alumnerna. I 
ett par läsarundersökningar har alumnerna fått utvärdera 
tidningen och gett redaktionen värdefull vägkost. 

Sedan år 2005 kan de utländska alumnerna ta del av tid-
ningens innehåll genom avdelningen Brief in English.

– Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla tidningen 
enligt alumnernas önskemål. Under de senaste åren har tid-
ningen allt mera skrivit om aktuella frågor och utmaningar 
som dagens alumner och ledare konfronteras med i arbets-
livet. Detta med en stark förankring och utgångpunkt i den 
forskning Hanken bedriver, säger nuvarande chefredaktö-
ren Nina Olin.

PETER NORDLING

Läs också äldre nummer av tidningen på www.hanken.fi.
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DOKTORSPROMOTIONEN

Sysselsättningssituationen är inte ett problem bland 
färska doktorer. Problemet är att det finns en spridd 
vanföreställning om att en lång utbildning inte 
kröns enbart med en hatt, utan även med en plats i 
arbetslöshetsregistret. 

– Om 89 procent av de nyutexaminerade finländska dok-
torerna mer eller mindre omgående får jobb och endast 3 
procent går utan, är det inte ett problem i realiteten. För 
ekonomie doktorer är situationen dessutom bättre än för 
genomsnittet, säger Wilhelm Barner-Rasmussen, direk-
tör för Hankens forskarskola som ansvarar för högskolans 
doktorandutbildning.

En enkät som Hanken, Helsingfors universitet och Åbo 
Akademi gjort visar att nästan hälften av doktoranderna 
vid de här högskolorna oroar sig för att inte få jobb. Bland 
doktoranderna på Hanken var andelen ungefär en tredjedel.

Enligt Wilhelm Barner-Rasmussen beror oron delvis på 
att många länder, bland dem Finland, expanderat dokto-
randutbildningen kraftigt under de två senaste decennierna. 
Vid de finländska universiteten utexaminerades till exempel 
inte mindre än 363 doktorer i de sociala vetenskaperna år 
2012, mot 80 år 1992. Alla nya doktorer kan inte få jobb inom 
högskolesektorn, som samtidigt själv har förändrats kraftigt. 

Detta har lett till offentlig debatt om arbetslösa doktorer.
– Därför får Hanken och de andra universiteten jobba 

för att övertyga potentiella doktorander om fördelarna med 
utbildningen. Efterfrågan på våra doktorer är ändå stor, 
säger Wilhelm Barner-Rasmussen.

AKADEMISK KARRIÄR VANLIGAST
Hanken utbildar i första hand doktorer för en akademisk 
karriär. Av dem som disputerat under femårsperioden 
2009–2013 återfinns 64 procent i universitetsvärlden, varav 
32 procent arbetar på Hanken och de återstående är tämli-
gen jämnt fördelade mellan andra inhemska och utländska 
universitet och högskolor. 

– Men vår doktorsexamen har hög relevans också utan-
för den akademiska världen, säger Barner-Rasmussen. 

Statistiken visar att många Hankendoktorer som tar 
anställning utanför den akademiska sektorn söker sig till 
jobb där det är viktigt att kunna samla in, analysera och 
sammanställa kunskap som gagnar arbetsgivarens affärs-
verksamhet. Flera har också startat eget.

Av de 181 doktorer som Hanken utexaminerat mellan år 
2000 och 2013 jobbar till exempel 10 inom teknologiindu-
strin, 14 som konsulter och 35 med annan affärsverksamhet. 
Den statliga förvaltningen sysselsätter 11 av dem och 10 sys-

HATTEN GER JOBB

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

FOTO: HANNES VICTORZON
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DOKTORSPROMOTION

ÅRETS PROMOVENDI
 
• Totalt 75, av vilka 34 kvinnor (45%)
• Huvudämnesfördelning:
 » Entreprenörskap 10
 » Finansiell ekonomi 10
 » Företagsledning och organisation 18
 » Handelsrätt 2
 » Informationsbehandling 2
 » Logistik och samhällsansvar 6
 » Marknadsföring 16
 » Nationalekonomi 5
 » Redovisning 4
 » Statistik 2
• Födda utanför Finland 35 (47%)

De flesta, som nu doktorerar inom ramen för 
Hankens forskarskola, har marknadsföring som 
huvudämne. Finansiell ekonomi samt företagsled-
ning och organisation är tvåa och trea. Entrepre-
nörskap, nationalekonomi och logistik har vuxit 
under de senaste åren.

Forskarskolan har i sin nuvarande form knappt 
två år på nacken. Målsättningen är att årligen ta 
in cirka 20 doktorander och att minst 16 av dem 
avlägger doktorsexamen.

selsätter sig själva. Några arbetar med forskning, andra med 
non-profit-verksamhet.

Hybridjobb är ett växande fenomen. Det innebär att 
doktorerna står med ena foten kvar i den akademiska värl-
den och den andra i näringslivet. Hanken kan visa upp flera 
exempel på doktorer som i huvudsak jobbar med business, 
också med egen sådan, men samtidigt undervisar på högsko-
lan, till och med i egenskap av professor.

– På Hanken välkomnar vi utvecklingen. Den gagnar 
båda parter. Samtidigt är det en viss utmaning för univer-
siteten att möjliggöra denna växelverkan, säger Wilhelm 
Barner-Rasmussen.

VILL SKAPA NY KUNSKAP
Oberoende av vilken den kommande arbetsplatsen är, finns 
det en gemensam nämnare som driver folk att söka till dok-
torandutbildningen: ett starkt intresse att skapa ny kunskap 
inom ett visst område. Nyfikenhet är en annan drivfjäder.

– De flesta säger sig vara intresserade av en akademisk 
karriär, då de inleder doktorandstudierna, säger Wilhelm 
Barner-Rasmussen.

Intresset att skapa ny kunskap bottnar i högst individu-
ella motiv.

– De som tänkt sig en akademisk karriär vill få det aka-
demiska körkort som en doktorsexamen innebär. En del 
har identifierat ett problem som de vill lösa. Det kan vara 
förknippat med en produkt, en tjänst eller en affärsidé, för-
klarar Wilhelm Barner-Rasmussen.

Han tror att det också finns en växande grupp som har 
ideella motiv för att doktorera. På Hanken tar det sig till 
exempel uttryck i ett stigande antal doktorander i humanitär 
logistik.

– De vet att de på ett konkret sätt kan göra livet lättare 
för andra människor.

PETER NORDLING

Ni nya doktorer måste bli bättre än era handledare 
för att den vetenskapliga utvecklingen ska ligga i 
trygga händer. Ni måste göra mera och bättre än 
era föregångare. När ni inser att ni kan göra det 
– då har utbildningen lyckats. Det sade promotor, 
professor Johan Knif i sitt tal på Hankens elfte dok-
torspromotion den sista fredagen i november.

Beträffande forskarutbildningen på Hanken noterade 
Johan Knif att högskolan vidtagit en rad åtgärder över en 
längre tid för att förbättra såväl forskarstuderandenas situ-
ation som Hankens egna möjligheter att hantera forskarut-
bildningen och forskarstuderandena. Johan Knif pekade på 
två synliga förändringar. 

– Idag är forskarutbildningen vid Hanken mycket mer 
strukturerad än tidigare, sade han och förklarade att det gäl-
ler allt från ansökningsförfarandet till avhandlingens formella 
struktur.

Han framhöll också att forskarutbildningen vid Hanken 
idag är internationell.

– Rekryteringen av doktorander är till stor del interna-
tionell, målgruppen för forskningen är internationell och den 
blivande arbetsmarknaden är i hög grad internationell, sum-
merade han.

Noteras kan att 35 av årets 75 promovendi är födda någon 
annanstans än i Finland.

NYTT REKORD
Antalet nya doktorer innebär igen ett nytt rekord. Vid den förra 
promotionen, som krönte Hankens 100-årsjubileum, kunde 
högskolan stoltsera med 71 personer som nått vetenskapens 
parnass. Det nya rekordet innebär att Hanken klarat av mål-
sättningen att utexaminera 15 doktorer per år. Vid nästa pro-
motion år 2019 finns en chans att ett nytt rekord ser dagens ljus 
i och med att målet höjts till minst 16 doktorer per år.

I förhållande till högskolans storlek står sig Hankens 
doktorsproduktion väl både i nationella och internationella 
jämförelser.

– Olika undersökningar visar att Hanken ligger bäst till 
bland alla finländska handelshögskolor. Jag är stolt över att alla 
mått visar att vi nått toppresultat också internationellt, säger 
rektor Eva Liljeblom.

Flera år av hög produktionsvolym syntes som ett svart hav 
i festsalen. Aldrig tidigare har så många svarta dräkter, frackar 
och cylinderhattar samlats till en promotion på Hanken, något 
som fick Eva Liljeblom att uttrycka sig euforiskt då den solenna 
akten var över. 

 PN

Svart är festens färg

FOTO: HANNES VICTORZON

Johan Knif var promotor på Hankens elfte doktorspromotion.
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”Vi måste korsa vetenskaper”
– Vi måste omdefiniera de ekonomiska realiteterna, 
och det kräver anpassning. Vi måste ändra oss, för 
barnens skull. Det kan vi göra genom att korsa olika 
vetenskapliga discipliner med varandra, som den 
juridiska och den ekonomiska. Det sade professor 
Annette Kur när hon framförde hedersdoktorernas 
hälsning vid doktorspromotionen på Hanken i slutet 
av november.

Denna korsning av vetenskapliga discipliner syntes klart i 
Hankens val av hedersdoktorer. Tre hedersdoktorer utsågs 
på basis av vetenskapliga meriter. R. Edward Freeman är 
filosof, Oz Shy är mikroekonom och Annette Kur jurist, med 
forskning om immaterialrätt och i synnerhet varumärkesrätt 
som specialområde.

Filosofie doktor R. Edward Freeman är professor i före-
tagsekonomi vid Darden School vid University of Virginia. 
Han har ägnat mycket tid åt att inspirera sina studenter och 
ge dem förutsättningar för att skapa ny kunskap.

– Att skapa värde för kunderna är en ganska ny tanke, 
som är väldigt väl framme i de nordiska länderna medan vi  
i USA inte har kommit lika långt. Medan man i Norden ser 
affärsvärlden som en del av samhället, är business fortfa-
rande sin egen sektor i Förenta staterna.

Freeman är upphovsman till intressentteorin, som ses 
som grunden för det moderna tänkandet inom företags-
ansvar. I motiveringarna till varför han promoverades till 
hedersdoktor på Hanken nämns att teorin är utbredd och 
etablerad inom de flesta företagsekonomiska ämnena.

– Jag vill göra businessområdet bättre och utveckla 
förutsättningarna för hållbart företagande och företags-
ansvar. Det är frågor som blir allt viktigare för framgång 
på alla nivåer. Studenterna behöver vara kreativa för att 
hitta nya sätt att uppnå både lönsamhet och hållbarhet i 
affärslivet.

I BRÄSCHEN FÖR NÄTBANKING
Ekonomie doktor Oz Shy, seniorekonom på forskningsav-
delningen vid Federal Reserve bank of Boston, har långa 
band till Hanken och Finland. Han har arbetat som konsult 
för Finlands Bank om bland annat elektroniska betalningar 
och penningöverföringar.

– Det jag talade om här för 20 år sedan, håller vi först 
nu på att implementera i USA. Betalningsindustrin har stora 
problem där, det är fortfarande nödvändigt att ha ett check-
häfte. Systemet med att sköta betalningar på nätet har inte 
ännu trampat ur barnskorna hos oss. Däremot har Storbri-
tannien kommit väldigt långt med betalsystem på nätet. På 
bara tre år genomförde man systemet, och nu har närmare 
90 procent av britterna möjlighet att använda betalsystem 
på nätet.

Shy är mikroekonom och har forskat och konsulterat 
inom områdena industriell organisation, nätverksekonomi, 
bankrörelsen, betalningar och internationell handel.

– Under 1990-talet tillbringade jag långa perioder i Hel-
singfors, min familj följde med och barnen gick i engelsk-
språkig dagvård. Jag har hållit många kortkurser på Hanken, 
och är mycket hedrad över hedersdoktorstiteln.

SKAPAT KONTAKTER     
MELLAN TYSKLAND OCH NORDEN
Juris doktor, professor Annette Kur från Tyskland är årets 
enda kvinnliga hedersdoktor på Hanken. Hon har långa 
band till Norden, och talar också lite svenska.

– Jag läser obehindrat texter på svenska, norska och 
danska, vilket jag lärt mig på egen hand eftersom det var 
nödvändigt för mitt jobb.

Annette Kur har spelat en stor roll i utvecklingen av den 
europeiska immaterialrättsforskningen, särskilt inom varu-
märkes- och mönsterrätten.

– Jag anser att integrationen av olika vetenskapsområ-
den ligger i tiden, till exempel immaterialrättsforskningen 
ligger mycket nära de ekonomiska vetenskaperna.

Kur är grundare av European Max Planck Group on 
the Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) och 
verkar också som rådgivare för American Law Institute. 
Hon har varit sektionschef  för Skandinavien och Balti-
kum vid Max Planck-Institute for Innovation and Compe-
tition sedan 1980.

– Jag har varit mellanhand och skapat kontakter mel-
lan nordiska och tyska universitet under många år, och har 
undervisat kortkurser också på Hanken ända sedan slutet 
av 1990-talet. Hedersdoktorstiteln är en stor ära, och jag är 
glad över att märka att någon faktiskt har lyssnat och lagt 
märke till vad jag sagt och gjort.

STYRELSEPROFFS OCH FÖRETAGARE
Berndt Brunow är en av två icke-akademiker som promovera-
des till hedersdoktor. Enligt motiveringen var det hans ”långa 
och framgångsrika verksamhet inom näringslivet samt för 
verksamhet Svenska handelshögskolan och de ekonomiska 
vetenskaperna till fromma” som resulterade i en hatt.

Även om han själv är lite främmande för epitetet, kan 
Berndt Brunow bäst beskrivas som styrelseproffs. 

Han svingar ordförandeklubban i Oy Karl Fazer Ab och 
Lemminkäinen och har styrelseuppdrag för UPM-Kymmene 
och Hartwall Capital. Det är alltså en blandad kompott, 
från sötsaker via byggbranschen och kapitalförvaltning till 
skogsindustri.

– Det finns en story bakom alla uppdrag, säger Berndt 
Brunow.

Förklaringen är enkel. Han har jobbat på de högsta pos-
terna i några av företagen som sedan kallat honom till styrel-
sen. Sin livsgärning har han utfört inom pappersindustrin, 
bland annat på UPM-Kymmene.

För att vara ett bra styrelseproffs bör man enligt Berndt 
Brunow på allvar vara intresserad av det som händer globalt 
inom respektive bransch där bolagen verkar.
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– Det innebär att man måste engagera sig i frågor utöver 
de vanliga.

Enligt Brunow är en handfull styrelseuppdrag lagom och 
börsbolag ska man helst inte ha flera än tre. Han påpekar 
att man som styrelseordförande också måste vara beredd att 
rycka in vid krissituationer, på samma sätt som då han själv 
hoppade in som tillfällig vd för Lemminkäinen när företaget 
i våras beslutade byta ut ledningen. 

Berndt Brunow är också företagare. Hans familj äger 
Borgåföretaget C.E. Lindgren som tillverkar borstar och 
penslar. Även där är han styrelseordförande.

Kopplingen till Hanken är att Berndt Brunow lett Stif-
telsen Svenska handelshögskolan, varit ledamot i stiftelsens 
fullmäktige och medlem i Hankens styrelse. Idag är han 
medlem i donationsutskottet.

FJÄRDE HATTEN
Stefan Persson, styrelseordförande för den svenska kon-
fektionsjätten H & M Hennes & Mauritz AB, tog på Hanken 
emot sin fjärde hatt och hedersdoktorstitel. Sedan tidigare är 
han hedersdoktor också vid Handelshögskolan i Stockholm, 
Karolinska Institutet, och Kungliga Tekniska Högskolan.

– Jag är glad att också andra länder uppmärksammar 

det jag uträttat. Förhoppningsvis har H & M:s verksamhet i 
Finland också spelat in, säger Stefan Persson, som fick titeln 
hedersdoktor på samma grunder som Berndt Brunow.

H & M verkar idag i 55 länder. I Finland sysselsätter de 
drygt 50  affärerna omkring 2 000 personer.

– Här utgör Hankenekonomerna en viktig rekryteringsbas.
Stefan Persson leder ordet också i Familjen Erling-Pers-

sons Stiftelse. Stiftelsen var, med en donation på 2,5 miljo-
ner euro, den största bidragsgivaren i fundraisingkampanjen 
HANKEN 100. Som tack döpte Hanken i fjol sitt nygrundade 
center för entreprenörskap till Erling-Persson Centre for 
Entrepreneurship.

Under sin karriär har Stefan Persson hunnit med ett 
flertal styrelseuppdrag för svenska företag. Hans fasta för-
vissning är att kvotering inte är rätt sätt att få in kvinnor i 
styrelserna.

– Av H & M:s styrelsemedlemmar är hälften kvinnor. De 
är valda på basis av sin kompetens. Dessutom bör företagen 
själva få bestämma om styrelsesammansättningen, säger 
Persson och får medhåll av de andra hedersdoktorerna.

TEXT: ÅSA NYMAN OCH PETER NORDLING

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Hanken promoverade fem hedersdoktorer. Börjande uppe till vänster: Stefan Persson och Berndt Brunow, Oz Shy, 
R.Edward Freeman och Anette Kur.
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NYA DOKTORER, NY KUNSKAP
När Hankendoktorander väljer ämne för sina av-
handlingar ryms allt från tweetande hockeyfans till 
traditionell redovisning inom ramarna.

Kai Huotari är en av Hankens färskaste doktorer. Han har 
låtit två världar och två populationer möta varandra. I sin 
avhandling, Experientializing – How C2C Communication 
Becomes Part of the Service Experience, bussar han ihop 
Twitter med traditionell tv och mäter graden av engagemang 
bland ishockeyfans och musikalentusiaster.

– Jag är diplomingenjör i grunden och har sysslat mycket 
med sociala medier. Det gjorde att jag kunde bidra med en 
egen personlig synvinkel till Hankens breda ekonomiforsk-
ning, säger Kai Huotari.

Han har undersökt fenomenet livetweetande tv-tittare 
och vilka konsekvenser kombinationen av ett nytt och ett 
gammalt medium får för tittarnas upplevelser. Materialet 
till studien samlade han in under sina två år som gästdok-
torand på UC Berkeley School of Information i Kalifornien. 
I juli 2010 öppnade han ett eget Twitter-konto och började 
studera de Twitterflöden som var knutna till två olika sorters 
tv-program, dels till dramaserien Glee, dels till Pittsburg 
Penguins direktsända ishockeymatcher.

– Ännu år 2012, när jag kom tillbaka från USA, var 
livetweet ett okänt begrepp i Finland och Europa. Sedan 
dess har mycket hänt här. Numera har varje tv-kanal och 
produktionsbolag en egen strategi för hur de ska utnyttja de 
möjligheter som Twitter och andra sociala medier ger dem, 

Jakob Storå, Johanna Gummerus och Kai Huotari har med sina doktorsavhandlingar 
brutit ny mark inom den ekonomiska forskningen.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

DOKTORSPROMOTIONEN



AVSNITTSBESKRIVNING

11

NYA DOKTORER, NY KUNSKAP

berättar Kai Huotari.
Sitt eget Twitter-konto använde han enbart för sitt pro-

fessionella syfte.
– Ja, jag bestämde mig tidigt för att inte själv tweeta. Jag 

ville undvika att forska i mitt eget beteende.

TITTAREN BLIR KUNG
I USA var livetweetaktiviteten livlig redan 2010 och pri-
metime-serien Glee hörde vid den tidpunkten till de stora 
publikmagneterna. På grund av tidsskillnaderna mellan 
östkusten och västkusten sändes Glee på olika tider. Där-
för gjorde Glee-fans på västkusten bäst i att inte alls gå in 
på Twitter före sändningen. Där flödade nämligen östkust-
fansens spoilertweets från sändningen tre timmar tidigare. 
Penguins matcher kunde ses av fans över hela USA samti-
digt och fansen kommenterade bland annat händelser som 
tv-kommentatorerna missade. För att beskriva tweetande 
tv-tittares utvidgade upplevelser myntade Huotari begrep-
pet experientialising.

– Min slutsats är att tweetandet förändrar tv-tittarnas 
beteende. De blir aktivare och mer koncentrerade på vad 
som sker, och känner sig delaktiga i händelserna. Möjlighe-
ten att uttrycka sig och kommunicera med likasinnade ger 
dem också en känsla av kontroll, förklarar han.

Tv-producenter får en möjlighet att locka fram en enga-
gerad publik i stället för de traditionella slötittande soffpo-
tatisarna som uttråkat bläddrar mellan kanalerna. Huotari 
ser en stor marknadspotential för tv-kanaler och i oktober 
presenterade han sina rön för Twitters ledningsrepresentan-
ter i USA.

– För mikrobloggar som Twitter öppnas möjligheten att 
sälja hashtaggar till olika varumärken och tjänster. För tv-
kanalerna innebär tweetandet en direktkontakt med tittarna 
och större uppmärksamhet för program som sänds på tv.

VÄRDE HELLRE ÄN KVALITET
Även Johanna Gummerus bröt ny mark 2011, när hon gick 
upp med sin doktorsavhandling Customer Value in e-Service.

– Jag var intresserad av digitala tjänster redan när jag 
skrev min pro gradu-avhandling i slutet av 1990-talet. Digi-
tala tjänster var fortfarande nya när jag började doktorera. 
Eftersom Hanken är berömd för sin forskning i tjänster var 
det naturligt för mig att fokusera på tjänstekvalitet, förklarar 
Gummerus.

Hon satte igång med att göra en kundundersökning 
tillsammans med en webbportal för hälsovårdstjänster, 
och studerade hur tillit till företaget tillsammans med olika 
kvalitetsaspekter påverkar kundernas tillfredsställelse och 
lojalitet.

– Mina forskningsresultat var till stor nytta för företaget, 
och jag fortsatte med att studera hur kundernas användning 
av olika tjänster inom en portal påverkar företagets upp-
fattningar om den. De facto påverkas kundupplevelsen av 
kombinationen av olika tjänster som kunden använder. Med 
den informationen kan företag styra kunder mot att använda 
specifika tjänstekombinationer.

Efter sin föräldraledighet märkte hon att hennes fråge-
ställningar behövde omformuleras på grund av den snabba 
utvecklingen som hade skett inom webbtjänster under bara 
några år.

– Jag bestämde mig för att rikta in min studie på värde i 
stället för enbart kvalitet. För en enskild kund är värde ofta 

det som uppskattas, snarare än kvalitet. Till exempel kan 
tjänstekvaliteten vara låg, men trots det uppfattas som vär-
defull ifall andra egenskaper som tillgänglighet eller design 
motsvarar kundens behov. Min forskning avslöjar vad kun-
der värdesätter i digitala tjänster, vilket hjälper företag att 
utveckla sin service. Min avhandling har även blivit populär 
bland akademiker och studerande som gillar att diskutera 
ideologiska frågeställningar, säger Johanna Gummerus.

SUBJEKTIVA GOODWILL-NEDSKRIVNINGAR
När Jakob Storå inledde arbetet med sin doktorsavhandling 
2009, valde han att angripa ett välutforskat ämnesområde 
ur en ny vinkel. Hans avhandling, Earnings Management 
Through IFRS Goodwill Impairment Accounting, var en av 
de första doktorsavhandlingarna som undersökte konsekven-
serna av IFRS-regleringen gällande goodwill-nedskrivningar 
med hjälp av statistiska data. Observationer från 40 länder 
stod som grund för analysen som presenterades i maj 2013.

– Earnings management är ett populärt forskningsämne. 
Medan jag skrev fanns det andra som forskade inom samma 
tema, men min avhandling hade ett nytt angreppssätt och var 
ändå väldigt aktuell när den kom ut, berättar Jakob Storå.

Studien kan hjälpa utomstående, till exempel investe-
rare, att identifiera situationer där företag kan ha incitament 
att styra goodwill-nedskrivningarna på ett sätt som inte 
nödvändigtvis motsvarar hur nedskrivningarna skulle göras 
på basis av en helt objektiv bedömning av de ekonomiska 
omständigheterna. I sådana situationer lönar det sig att 
kritiskt granska värderingen av goodwill eftersom nedskriv-
ningar som inte gjorts enbart på objektiva grunder kan leda 
till att värderingen är för hög eller för låg.

Storå uppskattar den sparring som hans handledare gav 
honom i inledningen av arbetet.

– Det hade varit svårt att helt på egen hand formulera de 
specifika frågorna som skulle styra studien.

VALDE DET SVÅRASTE ÄMNET
Nader Virk kom till Finland 2004 från Pakistan för att 
studera och landade på Hanken i Vasa. I förordet till sin 
avhandling, Explanations for Finnish Stock Returns with 
Fundamental and Anomalous Risks, skriver han att de ljusa 
sommarnätterna och de mörka vinterdagarna har inspirerat 
honom att trotsa svårigheter. Han valde att undersöka den 
svåraste av de ekonomiska disciplinerna – finansiering.

– Jag ville ha ett påtagligt ämne och det hittade jag på 
den finländska aktiemarknaden. På grund av Nokias domi-
nerande ställning var börsen i Finland väldigt avvikande i 
internationell jämförelse vid tiden när jag påbörjade min 
doktorsavhandling, berättar Nader Virk.

Sedan fick han chansen att studera vad som hände på 
marknaden när Nokia rasade på börsen. Han ser Nokias 
störtdykning som en viktig orsak till att Finland tap-
pat en stor del av sitt anseende utomlands, trots de goda 
Pisa-resultaten.

– Ännu åren 2007–08 var det Nokia som gjorde Finland 
speciellt och utomlands gav bilden av Finland som en stark 
ekonomi. På 1990-talet var den ekonomiska krisen mer 
lokal, men nu är Finland betydligt mer beroende av den glo-
bala marknaden, konstaterar Nader Virk.

Han har kanske rätt i att finansiering är den svåraste 
disciplinen.

JOHAN SVENLIN

DOKTORSPROMOTIONEN
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Hankenprofessorerna Pontus Troberg och Timo Korkeamäki utgjorde gla-
da färgklickar bland de i övrigt svartklädda doktorerna. De har doktorerat 
i USA, vid University of Oklahoma, respektive University of South Carolina. 
Där är det grann kåpa och baskerliknande huvudbonad som gäller i stället 
för frack och cylinderhatt.

– Som kurator för studentkåren kändes det fint att få vara med, sade Satu 
Huber, som träffade Hannu Ryöppönen, mångårig aktiv Hankenambassadör, 
i vimlet.

Flere år av forskning är till ända. Nu ser de nya dokto-
rerna fram emot kommande utmaningar.

Promotionen fick en festlig avslutning med middag 
och dans på Restaurang Brunnshuset med anor från 
år 1838.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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Nypromoverade Paul Catani tillsammans med 
Agnieszka Jach. 

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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I media förekommer regelbundet klagomål om att före-
tagsledare kortsiktigt endast fokuserar på kvartalsvinster, 
orsakat av det tryck som läggs på dem av placerare på 
finansmarknaden. 

I en ny studie, publicerad i Socio-Economic Review av 
Oxford University Press, konstaterar bland andra under-
tecknad att de som klagar har både rätt och fel.

Rätt (delvis) är att betoningen på kvartalsresultat kan ha 
blivit något starkare under de senaste 20 åren.

Fel är att anta att placerare – även om de är snabbcykliska 
och spekulativa ”traders” – skulle ha någon fundamental 
preferens för kvartalsresultat. Nämligen: även om placer-
arna för snabbcyklisk, spekulativ trading (d.v.s. att köpa 
aktier med avsikten att sälja dem inom några månader, 
dagar, eller minuter) betyder det inte att de nödvändigtvis 
fattar beslut på basis av företagets kvartalsresultat, för att 
inte säga endast på basis av kvartalsresultaten.

Snabbcykliska placerare kan faktiskt spekulera på vilken 
information som helst, till och med långsiktiga aspekter 
såsom företagens patentmängder.

Det här betyder att om media, eller till och med företag-
sledarna själva, tror sig observera att företagen blir pressade 
till att fokusera på kvartalsresultat av just placerarna, är en 

Kortsiktigheten 
kan vara en illusion

KOLUMN
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dylik observation delvis en illusion.
Vad är det då som orsakar denna illusion?
Antagligen är det frågan om ett klassiskt fenomen 

förorsakat av en tyst majoritet och en högljudd minoritet. 
En högljudd minoritet av placerare kan först överbetona 
kvartalsresultat i sina placeringsbeslut, vilket leder till att 
kvartalsresultatet och aktieprisrörelsen korrelerar. När detta 
tolkas som att alla placerare (majoriteten) skulle fokusera 
endast på kvartalsresultaten är illusionen född. 

På en dynamisk marknad kan detta leda till en självupp-
fyllande profetia där ett växande antal placerare börjar han-
dla som minoriteten och fokuserar på kvartalsresultat för att 
de tror att andra också gör det. Som en följd av detta börjar 
företagsledare därefter överfokusera på kvartalsresultaten, 
på grund av (den inkorrekta) illusionen att majoriteten av 
placerarna skulle preferera det.

Vad borde man – eller till exempel media – göra annor-
lunda? Helt enkelt inte så kraftigt påstå att placerarna har 
kvartalfokus – och på så sätt låta bli att bidra till att en själ-
vuppfyllande profetia föds.

JAAKKO ASPARA ÄR GRÖNROOS PROFESSOR 

I  STRATEGISK MARKNADSFÖRING VID HANKEN.
Hankenprofessorerna Pontus Troberg och Timo Korkeamäki utgjorde gla-
da färgklickar bland de i övrigt svartklädda doktorerna. De har doktorerat 
i USA, vid University of Oklahoma, respektive University of South Carolina. 
Där är det grann kåpa och baskerliknande huvudbonad som gäller i stället 
för frack och cylinderhatt.

Flere år av forskning är till ända. Nu ser de nya dokto-
rerna fram emot kommande utmaningar.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Nypromoverade Paul Catani tillsammans med 
Agnieszka Jach. 

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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– Hanken 100 var en framgångsrik kampanj som gav sam-
manlagt 55 miljoner euro, efter statens matchning. Idag, tre 
år senare, har kapitalet vuxit till närmare 70 miljoner euro. 
Det ger oss stora möjligheter att fortsätta på Hankens fram-
gångsrika väg, som är forskningsintensiv, internationell och 
har ett tätt samarbete med näringsliv och alumner. Det finns 
saker som vi kan göra för att ytterligare förbättra Hanken 
och dess redan förut goda rykte, och för det kommer vi att 
behöva mer kapital konstaterar Jannica Fagerholm. 

Hon är ordförande för den kampanjkommitté som 
tillsatts av styrelsen som stöd för den nya insamlingskam-
panjen HANKEN RETURNS. I kärntruppen ingår också 
kommitténs viceordförande Kristina Pentti-von Walzel och, 
från Hanken, fundraisingansvariga Camilla Wardi och 
kampanjchef Janina Jansson.

– Hanken har en unik alumnkultur och samhörighets-
känsla. Alumnerna ställer verkligen upp för sin gamla hög-
skola, det såg vi redan under den förra insamlingskampan-
jen, säger Kristina Pentti-von Walzel.

STIPENDIER FÖR FORSKNING OCH UTLANDSTERMIN
Avkastningen från redan insamlade medel används bland 
annat för finansiering av fler forskardoktorsjänster och pro-
fessurer. Hankens forskarskola har omstrukturerats och 
doktoranderna kan få finansiering och stipendier namn-
givna efter donatorer.

I framtiden är avsikten att utexaminera 16 doktorer per 
läsår och att garantera finansiering för alla forskarstude-
rande under fyra år, istället för under 18 månader såsom nu.

Klassrummen har utrustats med bland annat smart-
boards och anpassningsbara möbler. 

– Vi satsar mycket på studiemiljön, och uppdaterar 
utrustningen i klassrummen så att den är modern och 
lämpar sig för moderna studiemetoder och arbete i mindre 
grupper. Biblioteket totalrenoverades under 2012–2013, 
förklarar Camilla Wardi.

Med de medel som Hanken hoppas få in via den nya kam-
panjen ska arbetet med att förbätta studiemiljön fortsätta. 

Hanken ska utöka sin andel internationell akademisk 

HANKEN RETURNS – donera för Hankens framtid

Kampanjgruppens verkställande kärntrupp består av Camilla Wardi, Kristina Pentti-von Walzel, 
Jannica Fagerholm och Janina Jansson.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Den förra donationskampanjen Hanken 100 gav en stadig grund för framtida satsningar. Redan nu har ett 
nytt centrum för entreprenörskap inrättats, nya tjänster tillsatts, klassrum förbättrats och stipendier delats ut. 
Nu startar den nya kampanjen HANKEN RETURNS.
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personal och erbjuder också alla studerande ett resestipen-
dium när de åker iväg på sin obligatoriska utlandstermin.

– Den obligatoriska utlandsvistelsen är Hanken ensam 
om i Finland, påpekar Camilla Wardi.

ENDAST AVKASTNINGEN ANVÄNDS
– Det är alltså enbart avkastningen av kapitalet som används. 
Hankens styrelse fastställer placeringspolitiken och place-
ringsutskottet förvaltar kapitalet enligt styrelsens direktiv. 
Portföljen sköts av två externa förvaltare, Danske Capital 
och Evli bank, förklarar Jannica Fagerholm, som även fung-
erar som ordförande för placeringsgruppen.

Namnet HANKEN RETURNS har flera betydelser. 
– Vi är tillbaka med en ny kampanj, och staten återvän-

der med en ny matchningsinsats, där varje donerad euro 
matchas med upp till tre euro. Returns betyder ju också 
avkastning. En donation till kampanjen betalar sig tillbaka, 
då man bidrar till att Hanken kan fortsätta utbilda goda 
arbetstagare och företagare, som näringslivet har nytta av, 
säger Jannica Fagerholm. 

– Dessutom höjs också värdet på alumnernas konkur-
renskraft på arbetsmarknaden när deras alma maters rykte 
blir ännu bättre, fortsätter Pentti-von Walzel.

SISTA CHANSEN SAMLA GRUNDKAPITAL
Janina Jansson är nytillträdd kampanjchef för fund-
raisingen, med lång erfarenhet av marknadsföring och 
försäljning.

– Det är en ny roll för mig och det är roligt att se att mycket 
hänt på Hanken sedan jag själv studerade här. Det känns bra 
att få vara med och fortsätta det jobbet, och att få gå ut och 
berätta för alumner och andra hur mycket som händer här 
och hur stora framgångar Hanken haft.

Kampanjen HANKEN RETURNS är sista chansen för 
Hanken att samla in grundkapital inför framtiden. Insam-
lingen pågår till år 2017.

– Efter 2017 får universiteten inte längre kapitaliseras. 
Det kommer ändå att vara möjligt att ha riktade insamlingar 
i framtiden, men inte allmänna insamlingar av grundkapital. 
Detta är vår chans att bygga en stark grund för framtiden, 
konstaterar Camilla Wardi.

ÅSA NYMAN

HANKEN RETURNS – donera för Hankens framtid

Ett år, 13 affärsidéer, 16 evenemang, ett nyutvecklat sparringnät-
verk och en närmare samverkan mellan studerande och företa-
gare i Hankens alumnnätverk. Så kan uppbyggnadsfasen av Han-
ken New Ventures sammanfattas.

Med finansiering från Österbottens Förbund, Svensk-Öster-
bottniska Samfundet, Hanken Fortbildning Vasa och Institutio-
nen för företagsledning och organisation inleddes projektet Han-
ken New Ventures hösten 2013. Målsättningen var att utveckla 
en verksamhetsmodell som knyter samman kunnande inom 
Hankens institutioner, alumnnätverket och Hanken Fortbildning 
Vasa för att aktivt stödja entreprenörskap bland studerande.

Idag består Hanken New Ventures av två delområden; ett 
startup-program som riktar sig till studerande som har en affärs-
idé samt entreprenörskapsbefrämjande evenemang som riktar 
sig till alla studerande vid Hanken i Vasa. Evenemangens syfte är 
att sporra studerandenas intresse för entreprenörskap. Startup-
programmet erbjuder i sin tur stöd, framförallt i form av en spar-
ringtjänst, till studerande som vill vidareutveckla sin affärsidé 
eller verksamhet. 

Sparringtjänsten upprätthålls av nio personer vid Hankens 
institutioner som inom olika områden bistår studerandena med 
kunnande. Även Hanken Fortbildning Vasa coachar studerande 
och erbjuder utvecklingsprogram för startup-företag. Dessutom 
deltar ett flertal företagare i Hankens alumnnätverk i Österbot-
ten. Hittills har sammanlagt 19 företagare ställt sig positiva till 
att delta i samarbetsaktiviteter såsom sparring- och mentor-
skapstjänster, fröfinansiering, föreläsningar kring entreprenör-
skap samt företagsuppdrag. Detta samarbete är oersättligt för att 
upprätthålla Hanken New Ventures verksamhet.

Mottagandet av Hanken New Ventures bland studerande har 
varit över vår förväntan. Evenemangens deltagarantal har varie-
rat mellan 60 och över 100 studerande och feedbacken har varit 
positiv. Därtill har 19 studerande, fördelade mellan sammanlagt 
13 affärsidéer i olika utvecklingsskeden, tagit del av sparring-
tjänsten, ett resultat som bådar gott för Hanken New Ventures 
framtid.

 JOHANNA DAHL & ANDRÉ ÖSTERHOLM

HANKEN NEW 
VENTURES
I denna kolumn får du under ett år följa projektet Hanken New Ventures. 
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. 

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS 
pågår till den 30 juni 2017.

Som stöd för kampanjen har Hankens 
styrelse utnämnt en kampanjkommitté bestå-
ende av Thomas Ahlström, Henrik Andersin, 
Patrick Anderson, Henrik Ehrnrooth, Johanna 
Hamro-Drotz, Eva Liljeblom, John Lindfors, 
Veronica Lindholm, Kennet Lundström, Andreas 
Rosenlew, Kaj Rönnlund, Hans Sohlström, Peter 
Therman, Christoph Vitzthum, Thomas Wahl-
roos och Dag Wallgren. Kommitténs arbete 
leds av ordförande Jannica Fagerholm och 
vice ordförande Kristina Pentti-von Walzel. 15
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Inga statliga bidrag och inga skattelättnader för all-
männyttiga samfund och stiftelser, det föreslås i en 
ny forskningsrapport från Hanken. Dessutom borde 
privatpersoner få skattelättnader för donationer till 
allmännyttiga stiftelser.  

Staten och kommunerna har redan nu problem med att klara 
av sina lagstadgade uppgifter. Det betyder att privata initia-
tiv och stiftelser får en allt större roll, bland annat i finansie-
ringen av kultur, vård och medicin- samt annan forskning. 

Professor Matti Virén har gjort en forskningsrapport om 
beskattningen av allmännyttiga samfund och privata stiftelser 
för Hanken. I den föreslår han att de allmännyttiga samfundens 
roll i förhållande till den offentliga sektorn omvärderas, när det 
gäller beskattningsregler och statliga understöd och bidrag.

– Jag anser att allmännyttiga samfund inte ska fungera 
med hjälp av statliga bidrag. De är privata initiativ och borde 
fungera på samma villkor som andra privata aktörer. 

Viréns förslag om mer bidrag från privatpersoner, och 
tyngdpunkt på självfinansiering av samfund och stiftelser 
skulle gynna alla stipendiegivande stiftelser, som inte fung-
erar på öppna marknaden.

– De gamla stiftelserna har inte haft statliga pengar 
bakom sig, och det är det bästa sättet. Så borde det bli för alla 
stiftelser och allmännyttiga samfund.

STIPENDIESTIFTELSER HAR KLARA REGLER
En av projektets slutsatser är att det statliga stödet bör 
minska och att mera tyngd bör läggas vid samfundens egen 
medelinsamling.

– Det finns samfund vars verksamhet är helt beroende 

av statliga understöd. Tillväxten av denna typ av samfund 
bör begränsas, speciellt då deras verksamhet snedvrider 
konkurrensen inom sina respektive branscher.

Enligt Matti Virén kunde stödet från den offentliga 
sektorn istället riktas till skattelättnader, så att donatio-
ner från privatpersoner och företag skulle vara avdragbara 
i inkomstbeskattningen. Ett annat sätt är att eliminera 
kapitalinkomstbeskattningen av allmännyttiga samfund.

– Även om kapitalinkomstbeskattning av allmännyt-
tiga samfund och stiftelser kunde motiveras med skat-
teskäl, är de negativa effekterna av beskattningen ändå 
större än nyttan. Det är alltså inte att rekommendera 
under nuvarande omständigheter.

Matti Virén är tveksam till att utvecklingen har gått 
mot att det bildas nya stiftelser när kommuner försöker 
utplacera sina aktiviteter, som till exempel vårdenheter. 

– Pengarna kommer ändå från kommunerna, staten, 
eller RAY/PAF, och har ingen anknytning till privata 
människor. 

Ett bekymmer som Virén pekar på är att speci-
ellt bostadsstiftelser ökar sitt kapital, ett kapital som 
ursprungligen kommit från offentliga sektorn. 

– Det finns stora förmögenhetsmassor utan riktig 
ägare. Stort kapital har de privata stiftelserna också, men 
det är ingen problem, de har klara syften i form av stöd för 
till exempel medicinsk forskning. Då behövs ingen regel-
rätt ägare, eftersom det finns ganska klara regler för syftet 
med stiftelsen.

Offentliga stiftelser, som bostadsstiftelser, eller - 
bland annat - vårdhem inom sociala sektorn, som inte 
har eget kapital, utan fungerar på basis av statliga bidrag, 

STIFTELSERNAS ROLL ÖKAR 
NÄR STATEN INTE HAR RÅD

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Matti Virén, professor i ekonomi vid Åbo Universitet, gjorde forskningsrapporten Yleishyödylliset yhteisöt 
Suomessa. Rapporten publicerades i början av november och finns att läsa på Hankens webbplats.
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snedvrider marknaden och försätter sina konkurrenter i 
en ofördelaktig situation. 

– Båda fungerar på marknaden, därför är jag bekym-
rad över vad som händer med marknadsneutraliteten, om 
företag som betalar alla skatter konkurrerar med stiftelser 
som inte alls betalar skatt. Regeringen vill ha nya företag, 
större tillväxt och mera arbetsplatser, men det är svårt för 
till exempel små privata vårdfirmor att klara sig på mark-
naden, eftersom det finns stora sociala stiftelser som inte 
har någon skattebörda.

– Stiftelser som delar ut stipendier har inget mark-
nadsneutralitetsproblem, eftersom det inte finns någon 
marknad för att sälja stipendier.

PRIVATA BIDRAG ALLT VIKTIGARE
– Det är klart att det kommer att behövas mer pengar för 
forskning, kultur och annat, och staten kan inte bidra med 
så mycket mer än den gör nu, snarare med mindre, anser 
Matti Virén. 

Han är tveksam till att beskatta stipendiestiftelser, 
eftersom bidragen skulle minska och de bidrag stiftel-
serna kan ge minskar ifall de måste beskattas. Istället 
förespråkar han skattelättnader för privata bidragsgivare. 

– Jag jämförde systemen i olika länder, och såg att 
nästan alla länder har skattelättnader för privata donato-
rer, utom Sverige, Finland och Österrike. 

I Storbritannien och i USA finns det stora möjligheter 
att använda skattelättnaderna, eftersom den icke vinst-
syftande sektorn stor och omfattar allt från hälsovård till 
kyrkor och mycket mer. 

– Jag vill ha ett sådant system i Finland. Nu finns det 
möjligheter till skattelättnader för företag som ger under-
stöd till allmännyttiga stiftelser, men det borde gälla också 
för hushåll. Man ser ju att folk är färdiga att ge bidrag, se 
bara på barnsjukhuset.

– Är detta en realistisk modell?
– Jag är säker på att det kommer att gå åt detta håll. Det 

enda sättet att få privata bidragsgivare med är att ge dem skat-
telättnader. Skattesystemen kommer säkert att  förändras. 

NY STIFTELSELAG BEREDS
I Finland har vi 3000 stiftelser med olika syften. En ny stif-
telselag är under beredning. Enligt Matti Virén anser att stif-
telser, som har affärsverksamhet, borde avskilja den verk-
samheten från stiftelsen och omvandla den till företag, som 
kunde ägas av stiftelsen. 

– De flesta stiftelser gör redan på det sättet. 
Virén vill ha klara spelregler, och det ordnas bäst 

genom lagstiftning.
– I Sverige finns det bestämmelser om hur stora sum-

mor en stiftelse ska ge i stipendier, men jag anser att det 
systemet är alltför invecklat. Riktlinjerna borde göras upp 
på lagstiftningsnivå.

Den kommande ändringen av stiftelselagen fokuserar 
inte på skattefrågor, utan på organisationsuppbyggnad, 
öppenhet och motsvarande.

– Jag tror att skattefrågorna kommer upp snart. Det 
gäller inte bara stiftelser utan hela sektorn. Jag är nästan 
säker på att något kommer att hända inom tio år. 

Riksdagens lagutskott behandlar som bäst lagförsla-
get. Den förnyade stiftelselagen träder troligen i kraft i 
januari 2016. 

 ÅSA NYMAN

Bra grund för 
fortsatt forskning 
På Delegationen för stiftelser och fonder applåderar 
man forskningsrapportens förslag om skattelättnader 
och efterlyser mera forskning om de allmännyttiga 
samfundens och stiftelsernas roll i framtiden. 

– Rapporten är mycket intressant, det är fråga om helt ny och ban-
brytande grundforskning också internationellt, säger Liisa Suvi-
kumpu. Hon är verkställande direktör för Delegationen för stiftelser 
och fonder, och hon har läst professor Matti Viréns forskningsrap-
port med stort intresse.

Professor Virén föreslår att de statliga stöden till allmännyt-
tiga stiftelser borde minskas och småningom dras in helt, så att 
alla allmännyttiga samfund skulle operera på lika grunder. Liisa 
Suvikumpu förstår hans utgångspunkt, men vill ogärna dra långt-
gående slutsatser.

– Det finns många goda slutsatser i rapporten. De är värda att 
diskuteras, och det behövs mer forskning i vilka effekterna skulle 
vara av att stödet från staten dras in. Det skulle krävas en utred-
ning av följderna av 
ett sådant beslut, och 
statens budgetering 
borde öppnas. Inga 
åtgärder bör vidtas 
innan man verkligen 
utrett alla tänkbara 
konsekvenser av 
förändringarna och 
genomslagskraften 
av de slutsatser som 
Virén drar.

ÖRONMÄRKTA 
BIDRAG ÄR FRAM-
TIDENS MELODI
Förslaget om skatte-
lättnader för privat-
personer som donerar medel till allmännyttiga fonder får Suvi-
kumpus helhjärtade stöd. 

– Jag tror att det är viktigt för människor att ha en möjlighet 
att öronmärka de pengar man använder, barnsjukhuset är ett bra 
exempel på detta. Finländarna borde absolut uppmuntras att, via 
skattelättnader, bidra till välgörande ändamål. Det har visat sig 
internationellt att det lönar sig för staten att låta medborgarna 
stöda stiftelser och få skattelättnader. I dagens nationaleko-
nomiska läge, då den offentliga sektorn har allt mindre pengar, 
behöver staten all hjälp den kan få av medborgarna. 

Forskningsrapporten har väckt mycket diskussion, både inom 
och mellan stiftelserna. Suvikumpus organisation representerar 
stipendiestiftelserna, och hon lyfter gärna fram deras betydelse.

– Privata stiftelser har alltid varit viktiga, och det är bra att 
någon nu har forskat om dem. Deras verksamhet har varit ban-
brytande. Utan dem skulle många forskningsprojekt och forskare 
ha blivit utan finansiering under åren, eftersom Finland länge var 
ett fattigt land.

ÅN

Liisa Suvikumpu.

FOTO: IDA PIMENOFF
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Trestegsmodell 
för bättre samarbete
Öppen kommunikation, ömsesidig respekt mellan 
avdelningarna, och stöd från cheferna, är nycklar 
till ett fungerande samarbete mellan marknadsfö-
rings- och försäljningsenheterna i ett företag. 

– Det är ett faktum att marknadsförare och säljare inte all-
tid jobbar så bra tillsammans. Det kan leda till problem som 
påverkar hela företaget. Istället borde avdelningarna skapa 
gemensamma arbetssätt och strategier, anser amerikansk-
indiske forskaren Avinash Malshe. 

På ett alumnseminarium i november talade Malshe om 
utmaningar, lösningar och sätt att undvika problem mellan 
marknadsförings-och säljfunktionerna i ett företag. 

– Det är reella problem, men man måste inte acceptera 
dem, utan kan jobba på att lösa dem. Det är möjligt att gå 
framåt, och bli mer effektiv som organisation. Jag rekom-
menderar chefer och förmän att tänka igenom sin strategi 
väldigt noga.

OLIKA MEN ÄNDÅ LIKA
Avdelningarna för marknadsföring och försäljning har olika 
mål och förväntningar, med olika fokus, som ändå tangerar 
varandra.  

– Marknadsföringen jobbar med långtidsmål, medan 
försäljningsenheten har korttidsmålsättningar för sina 
resultat. Det går inte att undvika sammanstötningar, men de 
kan göras mer hanterliga.

De sätt på vilka man kan lösa problem med dålig kommu-
nikation och förtroendebrist mellan avdelningarna varierar.

– Alla människor är olika, det gäller att identifiera 
skillnaderna och välja hanteringsmetoder utgående från 
förutsättningarna.

SAMARBETE PÅ FLERA NIVÅER
Malshe föreslår att man jobbar på tre olika nivåer: den funk-
tionella nivån, den personliga nivån och organisationsnivån. 

– På den funktionella nivån gäller det att välja personer 
som har rätt inställning till arbetet och som kan se helheten.

Den personliga nivån handlar om hur folk interagerar 
med varandra.

– Det gäller att vara säker på att de kan jobba ihop. Jag 
rekommenderar absolut att försäljningen och marknadsfö-
ringen ska vara en integrerad process.

Den tredje nivån är organisationsnivån, i ett bredare 
perspektiv.

Avinash Malshe är biträdande professor i marknadsföring 
på St. Thomas Opus College of Business i Minneapolis. 
Sin PhD avlade han på University of Nebraska-Lincoln. 
Studierna för magisterexamen slutförde han på universitetet 
i Mumbai, Indien. Han har forskat i sätt att utveckla och 
implementera marknadsstrategier och publicerar inom kort 
en bok i ämnet.

Innan han inledde sin forskarkarriär jobbade Malshe 
som brand manager inom läkemedelsindustrin i södra 
Asien och har alltså praktisk erfarenhet av försäljnings- och 
marknadsföringsprocesser. Han har jobbat som konsult för 
personer i ledande ställning, både i företag och i internatio-
nella organisationer.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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Trestegsmodell 
för bättre samarbete

BOKTIPSET

Benita Gullkvist är universitetslektor i redovisning.

En av de senaste trenderna inom redovisningen 
är integrerad rapportering (<IR>), ett koncept 
för företag som vill ta ytterligare ett steg mot 
hållbarhetsredovisning och beskriva hur företag 
skapar värde över tid. Detta inte enbart genom 
finansiella faktorer utan även via icke-finansiel-
la. Den globala sammanslutningen The Interna-
tional Integrated Reporting Council (IIRC) har 
utarbetat ett ramverk för att användare lättare 
ska förstå den finansiella rapporteringen sam-
mankopplad med den icke-finansiella rapporteringen. Den nyligen 
utkomna boken av Robert G. Eccles, Michael P. Krzus och Sydney 
Ribot ”The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, 
Motives and Materiality” visar på ett insiktsfullt och tankeväckande 
sätt vilka fördelar som införandet av <IR> kan ge samhället. Såsom 
titeln antyder diskuterar författarna betydelsen av, kraften hos och 
motiven för <IR>. De diskuterar också vad som är väsentligt att 
rapportera om ur bolagets perspektiv. Slutligen ges fyra rekommen-
dationer på åtgärder för att främja en fortsatt utveckling mot <IR>. 
Dessa innebär i korthet att IIRC kvalitetssäkrar bolagens <IR> rap-
porter, att utveckla strategier för införandet samt att öka samarbetet 
mellan och inflytandet av reglerare, globala revisionsbyråer och 
professionella redovisare.

Ekonomisk brottslighet är ett tema som uppmärk-
sammats mycket inom redovisningsforskningen under 
de senaste tio åren. Boken “Creative Accounting, 
Fraud and International Accounting Scandals” (redak-
tör Michael Jones) utkom 2011 och inkluderar bl.a. 
58 kända redovisningsskandaler runtom i världen. 
Finland finns inte representerat, men väl Sverige 
genom Fermenta, Prosolvia, ABB och Skandia. I bo-
ken diskuteras olika motiv till, metoder för och bevis 
på kreativ redovisning och bedrägeri. Redaktören 
avslutar boken med att diskutera effekterna av re-
dovisningsskandaler och kreativ redovisning samt 

hur man via etik och reglering kunde minska förekomsten av kreativ 
redovisning och bedrägeri.
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– Företagsledningen ska kunna välja rätt system, ledar-
skap, strukturer och utvärderingsparametrar, som fungerar 
i just deras situation.

– Lösningen finns på alla tre nivåerna. Det finns inga 
snabba lösningar på problemen. Var systematisk och syste-
misk, berätta alltid för folk var som är på gång.

När det finns problem på någon, eller alla, av ovanstående 
nivåer, som omfattar marknadsföringen och försäljningen, 
gäller det att analysera noggrant. Också här talar Avinash 
Malshe för en trestegsmodell för att hitta en lösning.

– Identifiera problemet och förstå systemet som orsakar 
problem, tänk på till exempel feber och vad den beror på. 
Gå sedan på djupet och analysera vad symptomen berät-
tar, och identifiera orsakerna till dem. Sedan gäller det att 
bestämma vilka lösningar som ska tillämpas, hur ni ska 
lösa problemet.

GLOBAL ERFARENHET
Avinash Malshe har bedrivit omfattande forskning i ämnet 
under åtta år. Han har intervjuat omkring 200 chefer och 
personer i ledande ställning, i USA, i EU-området och i delar 
av Asien. 

– Det är ett brett globalt problem, och det finns inga 
patentlösningar, säger han.

Kommunikation är en lösning, men allt beror på hur 
företaget är organiserat, vilken dess historia är och hur man 
inom företaget respekterar sina anställda och varandra.

– Det handlar om individer som ska kunna jobba 
tillsammans.

Ledningens sätt att förhålla sig till etiska frågor är 
avgörande. 

– Om försäljarna får mål uppsatta som de förväntas 
uppnå, men inte får stöd från företaget, kan det leda till tvi-
velaktigt uppförande och dåliga lösningar på fältet.

Avinash Malshe talade på ett frukostseminarium för 
alumner i slutet av november, tillsammans med Paul Viio, 
chef för Hankens säljforskningsenhet. 

Viios och Malshes forskningsområden tangerar varandra 
och de planerar flera gemensamma projekt. Malshe uppskat-
tade sitt första besök i Finland och på Hanken och räknar 
med att återkomma.

– Vårt seminarium var roligt och givande och alumnerna 
kom med många bra frågor. Jag hoppas att de fick något att 
tänka på.

ÅSA NYMAN
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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

HANKEN PREMIUM 
PARTNER

HANKEN PARTNER

HANKEN VASA  
PARTNER

Etablerat program
växer och utvecklas
Hanken fortsätter att utveckla sitt samarbete med näringslivet för att skapa lång-
siktiga relationer mellan framtida arbetsgivare, studerande och högskolan.

Hankens partnerverksamhet tar sikte på att partnerföretagen har en kontinuerlig närvaro och 
synlighet bland studerande och alumner. Optimalt skapar partnersamarbetet mervärde för 
företagen då de kan profilera sig som attraktiva arbetsgivare med ett genuint intresse för mor-
gondagens talanger. 

Samarbetet med företagen inom de tre nuvarande kategorierna – Premium Partner, Part-
ner, och Vasa Partner – ser något olika ut, enligt vad som passar företagets behov bäst. I 
början av nästa år införs ytterligare en kategori: Hanken Branding Partner.

– Vi vill gärna uppmuntra företagen att etablera kontakt med studenterna redan under 
deras första studieår. Då kan företagen följa med de blivande ekonomerna under en längre tid 
innan det är dags att rekrytera dem, säger partnerskapsansvariga Lena Jungell. 

LEVANDE KONTAKT MED NÄRINGSLIVET
Kontakterna mellan studerande och närings-
liv förädlas till konkreta verksamhetsformer i 
samarbete med Hankens Karriärtjänster. För 
studerandena innebär samarbetet en levande 
kontakt till näringslivet genom hela deras 
studietid.

Kontakten har förverkligats till exempel 
genom att Hankens studerande träffat partner-
företagens personal med ansvar för rekrytering 
via personliga CV Check-In-tillfällen. Partner-
företagen har även arrangerat karriärsemi-
narier där studerandena har fått kunskap om 
de senaste trenderna inom rekrytering med 
teman som sociala medier och personlig bran-
ding. Ytterligare står partnerföretagen turvis 
värd för så kallade Case workshoppar med 
fokus på det riktiga rekryteringstillfället för 
att ge studerande verktyg att klara den hårda 
konkurrensen på arbetsmarknaden

- Under de senaste åren har våra karriärevenemang utan undantag dragit fullt hus och vi 
får väldigt bra feedback av studerandena, berättar karriärplanerare Erik Lund. 

INTENSIVDAGAR MED PREMIUM PARTNER
Premium Partner-företagen Fazer, KPMG och PwC har alla varit med om att utveckla så kall-
lade intensivdagar enligt sina egna behov och kring för dem aktuella och specifika teman 
såsom ledarskap, marknadsföring eller konsultering. 

Studerande kontaktas via en riktad epostinbjudan för att nå just den specifika målgruppen 
företagen önskar träffa.

Enligt Lena Jungell är dessa intensivdagar uppskattade därför att studerandena får jobba 
på riktigt i företag som de är intresserade av och med sådant som de utbildar sig för. Dagarna 
är betydligt mer än ett traditionellt företagsbesök.

NÄTVERKSEVENEMANG LOCKAR 
I partnerutbudet finns även större evenemang som Hanken Network Day och Hanken Cam-
pus Day där alla partnerföretag får en chans att presentera sig för och skapa kontakt med 
hundratals studerande. 

Hanken Network Day samlade tidigare i höstas inte mindre än 400 studerande bland vilka 
företagsrepresentanterna kunde nätverka. I evenemanget, som fokuserade på intraprenör-
skap, deltog också lärare och forskare vid Hanken. I vårens Campus Day deltog ca 200 stu-
denter. Där mötte de inte bara HR-personal, utan också experter hos de deltagande företagen. 
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OSKARI LEHTONEN

ANETTE SÖDERQVIST

PÅ JOBB

delse för föräldrarna och ser fram emot varje arbetsdag. För 
det mesta är födslarna normala.

– Men man måste ständigt vara beredd, i fall det blir 
komplikationer, säger hon.

På fritiden umgås hon gärna med sina två barn som är 
4 och 7 år. Dessutom älskar hon att sy, så det blir en hel del 
presenter, dockkläder och alster till systerns butik Knapp-
tigrarna i Ingå.

KD

DET HÄR GJORDE VI...
HANKEN presenterar i varje nummer två alumner som berättar hur deras 
senaste månad på jobbet varit. Den här gången träffar vi Anette Söderqvist 
och Oskari Lehtonen, som båda promoverades 28.11.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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Anette Söderqvist tar emot vid huvudingången till Vasa cen-
tralsjukhus iklädd barnmorskans blå dräkt. Sedan november 
i fjol har hon jobbat på centralsjukhuset, först på BB och den 
gynekologiska avdelningen och sedan augusti i förlossnings-
salen. Den 28 november promoverades hon till doktor på 
Hanken. 

Ett drastiskt karriärbyte, kan man tycka, men Anette 
Söderqvist, som är 35 år, är nöjd med sitt val. Nu gör hon det 
hon egentligen vill: jobba som barnmorska.

– I gymnasiet ville jag bli barnmorska eller barnläkare, 
säger hon.

Men vägen ledde ändå till Hanken i Vasa. Hon hade 
sommarjobbat på kontor, hennes pappa jobbade på kontor 
och systern hade studerat ekonomi i Helsingfors, så det föll 
sig naturligt att slå in på den banan. År 2002 blev hon eko-
nomiemagister med företagande och företagsledning som 
huvudämne och 2011 doktorerade hon.

Anette Söderqvist trivdes på Hanken, men något kändes 
inte helt rätt. När hon väntade sitt första barn och kom i 
kontakt med barnmorskor, stärktes beslutet att göra det hon 
verkligen ville. Parallellt med jobbet som överassistent vid 
Hanken påbörjade hon sina nya studier.

– Tack vare förstående handledare, som stödde mig i 
mitt beslut, kunde jag göra avhandlingen klar.

Hon ser det som ett privilegium att få jobba med sitt 
drömjobb, men hon tror ändå inte att Hankenutbildningen 
är bortkastad.

– Även i sjukhusmiljö är det centralt att sammanställa 
statistik och hålla sig uppdaterad med aktuella forskningsre-
sultat. Dessutom har jag nytta av den när vi tar emot stude-
rande, eftersom jag är van att handleda. 

Hon gläder sig åt att få vara en del av livets stora hän-

Nypromoverade Oskari Lehtonen, 40, vilar sällan. Han brin-
ner för företagande och var företagare redan då han blev 
ekonomie magister från Vasa universitet år 1999. Även om 
han måste ta en paus i jobbet för brödfödan handlade livet 
mest om företagande också då han doktorerade på Hanken. 
Avhandlingen, som han disputerade på för några år sedan, 
handlar om företagande och riskkapital.

Nu jobbar han som partner på KoppiCatch Oy, ett Hel-
singforsbaserat företag som investerar i startup-företag i 
ICT-branschen. Portföljen innehåller ett tiotal tillväxtbolag, 
och Oskari Lehtonen deltar både i det operativa och det 
administrativa arbetet.

– Jag är vd för ett av företagen, styrelsemedlem i några 
andra. Ibland deltar jag till och med i försäljningsförhand-
lingar, säger Oskari Lehtonen som också hjälper med att 
ordna finansiering för företagen.

Under den gångna månaden har han framför allt utveck-
lat portföljbolaget Tabletkoulu Oy som producerar digitalt 
undervisningsmaterial för grundskolor och gymnasier. 

– Förlagsbranschen upplever nu en omvälvning. I framti-
den kan läromedel uppdateras kontinuerligt. Därför är det en 
utmaning att tänka ut hur förlagskontrakt och upphovsrätter 
ska skrivas och tolkas i en ny värld, säger Oskari Lehtonen. 
Det verkar som om han och företaget är inne på rätt väg.

– Den positiva respons vi fått av både lärare och elever är 

glädjande. Det värmer att få bekräftelse på att man lyckats.
Några direkta streck i räkningen noterar Oskari Lehto-

nen inte för november månad.
– Det retar mig lite att bolaget inte utvecklas ännu snab-

bare. Men jag är naturligtvis glad över de resultat vi nått, 
säger han. 

Hårt jobb kräver tuffa fritidsintressen. Oskari Lehtonen 
har deltagit i triathlontävlingar maratonlopp och tävlings-
cyklat i Alperna. Nu har han inga tävlingar i siktet.

Hårt jobb kräver tuffa fritidsintressen. Oskari Lehtonen 
har deltagit i triathlontävlingar maratonlopp och tävlings-
cyklat i Alperna. Nu har han inga tävlingar i siktet.

– På sistone har det mest blivit ordinär träning i den mån 
jobbet och hälsan tillåtit.

PN

Etablerat program
växer och utvecklas
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BRIEF IN ENGLISH

FIVE NEW HONORARY DOCTORS
Hanken conferred five honorary doctors at the Ceremonial 
Conferment of Doctoral Degrees in November. Three were 
conferred for academic achievements. 

R. Edward Freeman, professor at the Darden School of 
Business, University of Virginia, is the founder of the stake-
holder theory, which is generally regarded as the basis of 
modern corporate social responsibility thinking and is widely 
spread and established within most business-related subjects. 

Annette Kur is the founder of European Max Planck 
Group on the Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), 
serves as an adviser for the American Law Institute and is 
Head of Section for the Scandinavian and Baltic countries at 
the Max-Planck-Institute for Innovation and Competition. 
Kur has played a major role in the development of European 
intellectual property law, especially within the fields of trade 
mark and design law. 

Oz Shy, Senior Economist at Federal Reserve Bank of 
Boston, is a microeconomist. He has done research and 
consultancy in industrial organisation, network economics, 
banking, payments and international trade. Shy has previ-
ously worked as a consultant for the Bank of Finland in elec-
tronic payments and transactions. 

For their successful and long-lasting careers in the busi-
ness community and for their activities for the benefit of 
Hanken School of Economics and the economic sciences, 
Berndt Brunow and Stefan Persson both received the title 
honorary doctor. Brunow is Chairman of the Board of Lem-
minkäinen Oyj and Oy Karl Faxer Ab, and board member 
of UPM-Kymmene Oyj and Hartwall Capital Oy Ab. Stefan 
Persson is Chairman of the Board of H&M and The Erling-
Persson Family Foundation, and has held several chairman-
ships in Swedish companies. 

Open communication, mutual respect between units and 
support from managers are essential for successful collabo-
ration between a company’s marketing and sales units. “It is 
a fact that marketers and salesmen do not always work well 
together. This may lead to problems that affect the entire 
company. The units should establish joint ways of working 
and mutual strategies instead”, says Avinash Malshe, who 
recently spoke at a Hanken seminar together with Paul Viio, 
Director Sales Research at CERS.  

Despite the different goals and expectations of sales and 
marketing units, they still adjoin each other. Clashes cannot 
be avoided, but you can make them manageable. Malshe sug-
gests that companies should operate on three levels: a func-
tional, an interface and a company level. The solution can 
be found on all three levels, but there are no quick fixes. In 
order to find a solution, you need to identify the problem and 
the reasons behind it and then decide how to solve the issue. 
Communication is one solution, but everything depends on 
how the company is organised, the history of the company 

and how you respect each other within the company. 
PhD Avinash Malshe is Associate Professor in Marketing 

at St. Thomas Opus College of Business in Minneapolis. He 
has studied ways of developing and implementing market-
ing strategies and will soon publish a book on the subject. 
Malshe has previously worked as a brand manager in the 
pharmaceutical industry in South Asia and has practical 
experience from both sales and marketing processes. He has 
also worked as a consultant for managers in companies and 
international organisations. 

Three steps to better collaboration
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Avinash Malshe.

R. Edward Freeman, Oz Shy, Stefan Persson, Berndt Brunow and Annette Kur were conferred honorary doctors.
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In Kai Huotari’s thesis Experientializing – How C2C Com-
munication Becomes Part of the Service Experience, he 
studied live-tweeting TV viewers and the implications that 
the combination of a new and old medium have on the view-
ers’ experience. His conclusion is that tweeting changes the 
behaviour of TV viewers and he sees big market potential for 
TV channels. Huotari recently presented his findings to rep-
resentatives of Twitter’s management. 

When Johanna Gummerus began her doctoral studies, 
digital services were still quite new, but after her parental 
leave she noticed that she needed to reformulate her ques-
tions due to the fast development in web services in just a 
few years. She decided to focus on value instead of quality, 
since value is often more highly regarded by the individual 
customer. Her thesis Customer Value in e-Service uncovers 
what customers value in digital services, which helps compa-
nies to develop their services. 

Jakob Storå tackled a well-researched area from a 
new point of view with his thesis Earnings Management 
Through IFRS Goodwill Impairment Accounting. The 
thesis was one of the first to explore the consequences of 
IFRS-regulations on goodwill impairments with the help of 
statistical data. His thesis helps e.g. investors to identify 

situations where companies 
might have incentives to steer 
goodwill impairments in ways 
that do not necessarily cor-
respond to how impairments 
would have been made based 
on an entirely objective judg-
ment of the economic circum-
stances. This can result in a 
valuation that is either too 
high or too low.  

Nader Virk wanted a 
tangible topic and found it 
on the Finnish stock market. 
Because of Nokia’s dominant 
position, the Finnish stock exchange was very divergent in 
international comparisons when he began writing his thesis 
Explanations for Finnish Stock Returns with Fundamental 
and Anomalous Risks. He later got the chance to study 
what happened on the market when the Nokia stock plum-
meted. He sees Nokia’s vertical dive as an important factor 
to Finland losing part of its reputation abroad, despite good 
Pisa results. 

New PhDs generate 
new knowledge

There is a wide-spread fallacy that high education results in 
unemployment. A recent survey shows that almost half of 
the doctoral students at Hanken, the University of Helsinki 
and Åbo Akademi worry about not finding a job. “If 89% of 
recently graduated Finnish PhDs almost immediately get a 
job and only 3% are unemployed, it is not a problem in real-
ity”, says Wilhelm Barner-Rasmussen, Research Services 
Manager at Hanken. According to Barner-Rasmussen, the 
anxiety is partly due to many countries, including Finland, 
having substantially expanded their doctoral programmes in 
the past two decades, resulting in a much higher number of 
PhD graduates. Not everyone can get a job in academia and 
this has led to a public debate about unemployed PhDs. 

Hanken primarily educates PhDs for academic careers, 
but a doctoral degree from Hanken is highly appreciated 
also outside of the academic field. Statistics show that many 
Hanken PhDs seek jobs where it is important to gather, ana-
lyse and put together knowledge that benefits the employer’s 
activities, and many have also started their own companies. 
Hybrid jobs where time is divided between academia and the 
business community are a growing phenomenon. 

During the Conferment of Doctoral Degrees on 28 
November, Conferrer Johan Knif stated that Hanken has 
taken several measures over a longer period of time in 
order to improve the situation of both doctoral students 
and Hanken’s own possibilities to manage its doctoral pro-
gramme and students. Knif mentioned two visible changes, 

THE FUTURE LOOKS BRIGHT FOR HANKEN PHDS

Jakob Storå, Johanna Gummerus 
and Kai Huotari.

a more structured as well as a more international doctoral 
programme. The number of new PhDs is once again a record 
for Hanken and implies that Hanken has managed to meet 
the aim of 15 PhD graduates per year. The new aim of 16 
graduates per year will result in yet another record at the 
next conferment in 2019. 

PROMOVENDI 2014

• 75 in total, of which 34 women (45%) and 35 born abroad (47%)
• Distribution between majors:
 »  Management and organisation 18
 »  Marketing 16
 »  Entrepreneurship 10
 »  Finance 10
 »  Supply Chain Management and Corporate Geography 6
 »  Economics 5
 »  Accounting 4
 »  Commercial law 2
 »  Information Systems Science 2
 »  Statistics 2
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Den lagstadgade skogsvårdsavgiften har slopats.
Jag erbjuder ett pålitligt och kompetent alternativ för skötseln av Din skog och Din skogsbokföring. Det spelar ingen 
roll om Du äger en halv eller 100 hektar skog. Tillsammans sköter vi Din skog så som det passar  Dig bäst.

Vill Du använda skogen för rekreation, vill Du att den ska ge avkastning, ska Du sälja den eller tänker Du skydda 
den? Ta i så fall kontakt. Vi funderar tillsammans ut det bästa alternativet för Dig.

Jag har jobbat i skogsvårdsbranschen i mer än 20 år, därmed kan jag skogarna lika bra som innehållet i mina byx-
fickor.

Mitt verksamhetsområde är Lojo, Ingå, Raseborg och Hangö.
Palvelen myös suomeksi.

Metsä-Marja Consult
Marja Tolonen
0400-838483
marja.tolonen@hotmail.fi
metsa-marja.fi.kotisivukone.com
Facebook: Metsä-Marja Consult
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