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HÄNT PÅ HANKEN

AKTUELLT 
PÅ HANKEN 
NETWORK

BILDER FRÅN HANKENDAGEN

Missade du Hankendagen? 
Upplev stämningen i vårt 
bildgalleri. 

Kom ihåg att uppdatera 
dina kontaktuppgifter för att 
försäkra dig om att du får all 
information från Hanken! 

FT rankade 
magister- 
utbildningen 
Hankens magisterutbildning 
har placerat sig på plats 67 i 
Financial Times årliga Masters in 

Management-ranking. 
Bland världens totalt 
cirka 15 000 handels-
högskolor rankar FT de 
80 bästa som erbjuder 

magisterutbildning i ekonomi. 
Av de nordiska handelshög-

skolorna kvalar endast sju och 
av de finländska endast två in på 
listan. 

PRISBELÖNADE ARTIKLAR 
Professorn i företagsledning, Frank den Hond, har tilldelats 
priset Journal of Management Studies Best Paper 2014 för arti-
keln ”Playing on Two Chessboards: Reputation Effects between 
Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Political 
Activity (CPA)” i vilken han är medförfattare. 

Doktorand Silvia Stroe och professor Joakim Wincent, 
entreprenörskap och företagsledning, har vunnit priset Interna-
tional Council of Small Business (ICSB) 2015 World Conference 
Doctoral Student Award för sin gemensamma artikel ”Role 
Overload, Development of Obsessive Passion, and Mode-
rating Effects of Goals -- A Note on Early Stage Founders at 
Pitching Events”.

Jämlikhets-
forskning fick 
finansiering
Hanken har, inom ramen för ett 
konsortieprojekt, beviljats finan-
siering av Rådet för strategisk 
forskning vid Finlands Aka-
demi för projektet ”Social and 
Economic Sustainability of Future 
Working Life: Policies, Equalities 
and Intersectionalities in Finland 
(WEALL)”. Det tvärvetenskapliga 
projektet strävar efter att studera 
jämlikhet och ojämlikhet i arbets-
livet, med avseende på bland an-
nat region, ålder, generationer, 
etnisk bakgrund och kön.

NYTT MAGISTERPROGRAM
Hankens nya engelskspråkiga magisterprogram i finansiering och 
redovisning lanserdes i september. Under ett seminarium hölls anfö-
randen av de internationellt renommerade professorerna George 
Athanassakos med temat ”Value Investing - the 3 W’s: Who, What 
and Why?” och Aasmund Eilifsen med rubriken ”Materiality - Prac-
tice and Disclosure”). 

I höst inleder 22 personer sina studier enligt det nya programmet.

SOCIALA MEDIER PÅ
HANKEN NETWORK DAY
Närmare 20 företag och hundratals studerande samlades 
under det årliga nätverksevenemanget Hanken Network 
Day. Dagen erbjuder en plattform för studerande och företag 
att mötas. Här kan studerandena träffa experter i närings-
livet, lära sig om olika branscher och få insikt i framtida 
kompetenskrav. 

Årets tema var hur man använder sociala medier i profes-
sionella sammanhang. Talare var konsulten Jörgen Sundberg. 

Läs mer om Sundberg på sida 16.

Hankens styrelse har 
utnämnt professorn i re-
dovisning, Minna Marti-
kainen, till prorektor med 
ansvar för undervisning. 
Martikainen tillträdde 
posten den 1 augusti. 

De övriga prorektorer-
na, professorerna Timo 
Korkeamäki och Sören 
Kock, fortsätter sina man-
datperioder med ansvar 
för forskning respektive 
fortbildning. 

Tipsa om en talang för MBA
Har du en person i ditt professionella eller personliga nätverk 
som skulle lämpa sig för Hankens Executive MBA-program? 

Tipsa oss gärna om motiverade kandidater och delta i 
utlottningen av en splitterny Volvo XXX för en vecka.

Namntips kan sändas till mba-info@hanken.fi inom 
oktober månad. Läs mer på hanken.fi/mba.

Corporate 
Governance 
and Corruption 
Conference
Hanken Centre for Corporate 
Governance (HCCG) ordnade i 
juni den första HHCG-konferen-
sen om Corporate Governance 
och korruption. 

Under konferensen presen-
terade och diskuterade forskare 
och praktiker från 17 olika län-
der aktuella frågor inom temat. 

Huvudtalare vid konferensen 
var professor Joseph Fan vid 
Chinese University i Hong Kong 
och professor Johann Graf 
Lambsdorff vid University of 
Passau.

Du kan läsa huvudtalarnas 
presentationer på hanken.fi/
hccg. 

HANKEN & SSE 10 ÅR
Hanken & SSE Executive Education firar i år 10-årsjubileum. Företaget är samägt av 
Hanken och Handelshögskolan i Stockholm och har i 10 år erbjudit skräddarsydda och 
konsortieprogram, främst för börsnoterade bolag.

Jubileet firades i augusti med kunder och samarbetspartner. Som talare medverkade 
Johan Sandell, vd direktör för IBM Ericsson Group samt styrelseordförande Hanken & 
SSE Executive Education, Veli-Matti Mattila, vd för Elisa, Jussi Ristimäki, ekonomichef 
på Rapala VMC, Sanna Kantola och Bruno Beaugrand, grundare av Lumi Accessories.

 Mer information: hankensse.fi.

Minna Martikainen.

FOTO: LEIF ROSAS

Ny   
prorektor
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2.11 Världen förändras, hur 
svarar Finland?
Handelsgillets, Ekonomiska 
Samfundets och Hankens semi-
narium på Hanken i Helsingfors.
3.11 Executive MBA infosession
Lär dig mer om och hör alumner-
farenheter kring Hankens Execu-
tive MBA Program. Registrera dig 
via hanken.fi/mba.
12.11 Hanken Research Day
Installationsföreläsningar av 
professorerna Jaakko Aspara, 
Benjamin Maury, Liisa Välikangas 
och Joakim Wincent.

FEBRUARI 2016

Se www.hankennetwork.fi 
för mer information och anmälan.

APRIL 2016

7-8.4 Search Inside Yourself 
Leadership-utbildning på 
Hanken.
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11.2 Hanken Business Forum 
Seminarium och middag kring in-
spirerande företag och personer..
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DISPUTATIONER

EM John Pettersson har disputerat i ämnet 
finansiell ekonomi på avhandlingen ”Essays 
on Momentum and Risk”.
Tid: 14.8.2015, kl. 12
Plats: Svenska handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Mika Vaihekoski, Åbo 
universitet
Kustos: Professor Johan Knif, Svenska han-
delshögskolan

MA Ling Eleanor Zhang har disputerat i ämnet 
företagsledning och organisation på avhand-
lingen ”On Becoming Bicultural:  Language 
Competence, Acculturation and Cross-cultural 
Adjustment of Expatriates in China”.
Tid: 22.8.2015, kl. 12

Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Associate Professor Yih-teen Lee, 
IESE Business School
Kustos: Professor Jeff Hearn, Svenska handels-
högskolan

EM Harry Salonaho disputerar i ämnet han-
delsrätt på avhandlingen ”Förändringsbehov 
i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmark-
nadsmekanismer”.
Tid: 30.11.2015, kl. 14
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor (emer.) Reinhold Fahl-
beck, Lunds universitet
Kustos: Professor Matti Kukkonen, Svenska 
handelshögskolan

Spens om hållbar utveckling
Hankens nyutnämnda rektor, Karen Spens, byggde sitt 
inskriptionstal inför Hankens 107:e verksamhetsår i Hel-
singfors och 36:e i Vasa kring ansvar och hållbar utveckling, 
universitetens påverkan  på det omgivande samhället, inno-
vativa lösningar i forskning och undervisning samt engage-
mang och samverkan mellan Hanken och näringslivet.

Karen Spens uttryckte sin oro över de utmaningar sam-
hället ställs inför. Hon betonade både Finlands och Hankens 
ansvar att föra fram hållbara alternativ för att möta dem. 

Hon framhöll även forskningens och utbildningens 
betydelse för det omgivande samhället och efterlyste 
innovationsförmåga i både undervisningsmetoder och 
forskningsteman. 

Du kan läsa inskriptionstalet på hanken.fi.

ÖKANDE 
INTRESSE 
FÖR HANKEN
I höst inledde cirka 470 per-
soner sina studier vid Hanken 
i Helsingfors eller Vasa, inom 
antingen Hankens kandidat- 
och magisterutbildning på 
svenska, eller inom något av 
Hankens sex internationella 
magisterprogram. 

Antagningen visar att 
intresset för Hanken fortsätter 
att öka på alla utbildnings-
nivåer. 

Jobb trots 
svagare 
ekonomi
En färsk karriäruppföljning 
visar att Hankenalumner 
hittar relevanta anställningar 
trots det utmanande läget 
på arbetsmarknaden. Av de 
utexaminerate år 2009 hade 
78 procent jobb redan vid 
utexaminering och resten hit-
tade sitt första jobb i genom-
snitt inom sex månader. 

Arbetslösheten bland de 
utexaminerade från Hanken 
är fortsättningsvis låg, endast 
två procent av de år 2009 
utexaminerade var arbetslösa 
fem år efter utexaminering. 

Ny MBA-direktör
Hanken anställde i juni ED Henrich 
Nyman som direktör för Hanken 
Executive MBA-programmet. 

Nyman är doktor i marknads-
föring från Hanken och har under 
de senaste åren arbetet med bland 
annat ledarskapskonsultering och 
affärsdesign.

NYA AMBASSADÖRER
I höst har sju nya Hankenambassadörer inlett sina uppdrag 
som visitkort och förebilder för Hankenstuderande, andra 
alumner, näringslivet och samhället. 

De nya ambassadörerna är:

» Max Alfthan
» Patrik Kvikant
» Rasmus Roiha
» Dan-Ove Stenfors
» Annika Sucksdorff
» Lisa Sounio-Ahtisaari
» Annika Vainio

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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Ledarens rubrik här
Bokslutet för 2014, som högskolans styrelse godkände i april, 
visar på en positiv utveckling för Hanken. Centrala indikatorer 
pekar uppåt, högskolan uppnår en stor del av sina mål och verk-
samheten har en trygg ekonomisk bas. Vi kan alltså vara mycket 
nöjda med vårt arbete hittills. 

Hanken strävar fortsättningsvis efter att vara en internatio-
nellt erkänd, konkurrenskraftig och forskningsinriktad handels-
högskola. Fastän intresset för att studera vid Hanken fortsätter 
att öka, är den internationella konkurrensen allt hårdare. Även 
därför är de internationella ackrediteringarna av största vikt. År 
2014 förnyade Hanken sin EQUIS-ackreditering, som högskolan 
haft sedan år 2000. I år fortsätter vi vårt medvetna arbete för att 
även få den amerikanska AACSB-ackrediteringen och bibehålla 
AMBA-ackrediteringen av vårt MBA-program i vårt renommé. 

Under året fick Hanken bekräftat att implemen-
teringen av högskolans forskningsinriktade stra-
tegi varit framgångsrik. Oberoende utredningar 
placerar Hankens forskning på den nationella 
toppen, och antalet vetenskapliga publikationer är 
på en mycket hög nivå. 

Vad gäller utbildningen är utexaminationen 
från alla utbildningsnivåer fortsättningsvid sta-
bil och andelen studerande som avlägger minst 
55 studiepoäng under läsåret fortsätter att stiga. 
Faktorer, som Hanken satsat på för att öka genom-
strömningen, är bland annat bättre studentservice 
och fler tillfällen för studenterna att fira viktiga 
milstolpar under sin studietid. Sådana är till 

exempel den traditionella magisterbrevsutdelningen och som 
nytt element den några år gamla kandidatfesten.

Den obligatoriska utlandsterminen har blivit en självklar del 
av utbildningen och den totala studentmobiliteten ökar stadigt 
inom ramen för både utbytesstudier och utlandspraktik. Han-
keiterna avlägger även allt fler studiepoäng utomlands. Denna 
utveckling är ett bevis på att oron för att utlandsterminen skulle 
förlänga studierna varit obefogad. Tvärtom har den visat sig vara 
en betydande faktor i att locka duktiga och motiverade nya stu-
derande till Hanken. 

Finansiellt var år 2014 något bättre än föregående år vad 
gäller basfinansieringen från Undervisnings- och kulturmini-
seriet. De ekonomiska prognoserna är emellertid oroande och 
nedskärningar är att vänta, även vad gäller finansieringen av 
universitetens verksamhet. Därför kommer den externa finan-
sieringens betydelse att förbli stor.

Hanken har en stark balans tack vare den lyckade fund-
raisingkampanjen Hanken 100, och de placerade medlen har 
gett god avkastning. Den pågående kampanjen HANKEN 
RETURNS är avsedd för att stärka Hanken ytterligare. Jag hop-
pas ni alla är med och ger er röst för Hankens framtid.

För mig lider rektorsperioden mot sitt slut och i augusti 
tillträder Karen Spens som rektor för Hanken. Jag vill tacka er 
alumner för ett gott och framför allt trevlig samarbete under 
mina år som rektor!

NINA OLIN

DIREKTÖR FÖR EXTERNA RELATIONER OCH KOMMUNIKATION

LEDAREN
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HON SATSAR PÅ VÄXELVERKAN
Med valet av Karen Spens till rektor signalerar 
Hanken bland annat att högskolan engagerar sig i 
det omgivande samhället. Hennes ämne är huma-
nitär logistik, ett ämne som blev högaktuellt i stora 
delar världen ungefär samtidigt som hon tillträdde.

Karen Spens valdes till rektor i våras och i början av augusti 
flyttade hon in på rektorskansliet efter Eva Liljeblom. Där-
med fick Hanken sin tredje kvinnliga rektor i följd.

Vid terminsstarten i början av september betonade Karen 
Spens i sitt inskriptionstal ansvar och hållbar utveckling, uni-
versitetens växelverkan med det omgivande samhället och 
det engagemang alumner, donatorer och näringslivet visar 
för Hanken. 

Några veckor senare, när flyktingproblematiken top-
par nyhetssändningarna dag efter dag, konstaterar hon att 
vi går mot en trend av mera frivilligarbete i det nordiska 
välfärdssamhället.   

En grupp lärare jobbar redan med en plan för hur Hanken 
tillsammans med studerande kunde genomföra projekt för 
hjälporganisationer.

– Här kan studenterna lära sig mycket. För Hanken skulle 
det innebära ett ökat engagemang i såväl näringslivet som det 
omkringliggande samhället, vilket är i linje med Undervis-
nings- och kulturministeriets målsättningar.

Enligt Karen Spens har man på Hanken funderat både på 
hur högskolan – med sin starka kunskap i humanitär logistik 
– kan bidra till att lösa logistiska frågor i samband med den 
tilltagande invandringen och hur utbildningen kan utvecklas 
för att svara mot ett nytt behov. Att ta fram enskilda kurser 
går förhållandevis snabbt, men att bygga upp hela utbild-
ningsprogram är tidskrävande.

En annan utmaning, när det gäller utbildningen, ser 
Karen Spens i att öka användningen av modern teknologi. 

– Det är inte längre tillräckligt med facklig och pedagogisk 
kompetens. Lärarna måste också vara teknologiskt bevandrade 
för att klara dagens och speciellt framtida utmaningar.

Karen Spens tror på en kombination av traditionell och 
virtuell undervisning. Undersökningar visar att studenterna 
dels vill ha en flexiblare undervisning, dels mera interaktivitet 
och mentorskap.

– Vi måste anpassa oss för att hitta innovativa lösningar 
och dessutom modernisera vår studiemiljö för att säkerställa 
ett modernt sätt att undervisa.

SPECIALISERAD FORSKNING
Undervisnings- och kulturministeriet vill också att universi-
teten specialiserar sig i högre grad än tidigare när det gäller 
forskningen.

Hanken har definierat fyra styrkeområden: finansiell 
ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring 
och nationalekonomi.

Karen Spens bedömer att också humanitär logistik, cor-
porate governance, immaterialrätt och entreprenörskap är 
intressanta och viktiga forskningsområden i framtiden. Här 
har Hanken redan visat framfötterna, bland annat genom att 
grunda särskilda institut för respektive ämne.

När det gäller entreprenörskap konstaterar hon att 
Hanken betonar långsiktigt och ansvarsfullt företagande. 
Forskningen gäller bland annat uppstartföretag och hur de 
ska överleva starten för att kunna gå vidare. 

– Den här forskningen kan bli intressant i framtiden. Men 
forskningen är forskardriven. Ett nytt ämne kan snabbt bli 
intressant om en forskare brinner för det.

EXTERNA PENGAR ALLT VIKTIGARE
Hur forskningen och utbildningen utvecklas är också en fråga 
om pengar. Detta är en tuff utmaning då de statliga anslagen 
hotar krympa också för Hanken.

– Åtminstone nästa år ser vi ut att klara oss med milda 
åtgärder. Men vi måste se till att eventuella nedskärningar 
inte påverkar undervisningen och forskningen, betonar 
Karen Spens.

PETER NORDLING

FOTO: PATRIK L INDSTRÖMKaren Spens.



AVSNITTSBESKRIVNING

6 7

HANKENDAGEN

– Fler som vill ha jobb leder till fler jobb. Det är 
arbetsutbudet som avgör. Ingen tror på det, inte i 
Sverige heller, därför åker jag till Finland. Fred-
rik Reinfeldt, Sveriges förra statsminister och  
huvudtalare på årets Hankendag, serverade en 
svårsmält sanning. Temat för hans tal var att leda 
i förändring.

Fredrik Reinfeldts tes är att ju fler som jobbar, desto fler kan 
försörja sig själva och hjälpa att försörja dem som inte kan 
försörja sig själva eller inte ännu fått jobb. 

– Det blir en enorm utväxling när sysselsättningen 
ökar. Sverige går bra eftersom sysselsättningstillväxten 
har hög fart.

Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister under två 
regeringsperioder, tills hans center-högerregering Alliansen 
förlorade riksdagsvalet för ett år sedan, bjöd på en tät och 
lättsmält föreläsning. Han talade utan manus och långt borta 
från talarstolen eftersom han, enligt egen utsago, fick nog av 
talarstolar under sin tid som politiker.

Reinfeldt berättade hur arbetslinjen utvecklades i Sverige 
under hans tid i politiken.

Arbetslinjen är det åtgärdsprogram som Alliansen tog sig 
för att genomföra, efter att den vann valet 2006, för att få 
ordning på landets ekonomi.

– Vi såg att landet, för öka öppenheten och få en konkur-
renskraftig ekonomi, behövde genomgå flera stora reformer 

ATT VÅGA FATTA SVÅRA BESLUT
och att det inte fungerar om man lägger allt krut på att öka 
produktiviteten. Istället ville vi se till att att alla mänskor kan 
arbeta oavsett kompetensnivå, inte bara de högutbildade som 
har lättast att anpassa sig.

INGEN HURRAR FÖRÄNDRING
Att stora grupper av befolkningen inte hänger med i arbetsli-
vet utan fastnar i bidragsträsket krävde åtgärder. Likaså ville 
Alliansen se över pensionsåldern och sjukskrivningssystemet.

– När jag sade i tv att folk borde ställa in sig på att jobba 
tills de är 75 engagerade sig väldigt många och ville ha kon-
takt och berätta vad de tyckte om det förslaget, noterade 
Reinfeldt torrt.

Alliansen ville se till att det lönar sig bättre att jobba än 
att lyfta bidrag. Därför sänktes arbetslöshetsersättningarna 
och bidragsperioderna förkortades. 

– Vi riktade skattesänkningarna enbart till dem som hade 
inkomster av arbete. Vi gjorde också en grundlig genomgång 
av alla som beviljats sjukpensionering.

Inte heller de åtgärderna togs emot med hurrarop av 
svenska folket.

– Försäkringskassan ringde upp folk som varit långtids-
sjukskrivna eller förtidspensionerade och frågade dem om de 
kunde arbeta. Den utskällda åtgärden bidrog till att sjukför-
säkringstalen (sjukskrivningstalen?) sjönk kraftigt 2007–08. 

Samtidigt tilläts arbetskraftsinvandring och att asylsö-
kande får börja jobba direkt då de kommer till landet.

NEJ TILL MEDBORGARLÖN
Fredrik Reinfeldt tror inte på någon form av medborgarlön 
eller grundinkomst.

– Det är ett vansinnigt förslag, det gör att en del aldrig 
kommer i kontakt med arbetslivet, och det går i arv till nästa 
generation.

Den första frågan från publiken handlade om Fredrik 
Reinfeldts reaktioner på den finska regeringens ageranden.

– Jag är gärna lite försiktig med att kommentera grann-
länderna. Finland har en annan resa än Sverige, men jag 
tycker ändå att finska regeringen ganska mycket talar om 
samma saker som vi gjorde och gör.

Ur ett demografiskt perspektiv råder Reinfeldt Europa 
och Finland att tillåta arbetskraftsinvandring . 

– Det är vår pensionsförsäkring vi stänger ute med tagg-
tråd just nu, beklagade han. 

ÅSA NYMAN

FOTO: LEIF ROSAS

Fredrik Reinfeldt berättade om Alliansens ekonomiska politik.

I och med årets tappning av Hankendagen, lade evenemanget i en 
ny växel. För första gången var Hankendagen i Helsingfors nu ett 
halvdagsseminarium. Kortare, men samtidigt mera djuplodande.

I år kunde alumnerna välja endast en workshop av åtta i det två 
timmar långa kompetensblocket. I gengäld var workshopparna längre 
och utförligare än förr då workshoparna var indelade i två block. 

– Orsaken till omläggningen var den respons som deltagarna gett 
under åren. Många har svårt att lösgöra sig från sitt arbete för en hel 
dag. Och tydligt är att Hankendagen i år drog nya deltagare tack 
vare omläggningen, berättar alumnkoordinator Alexandra Koivula.

NYTT DRAG I HANKENDAG



AVSNITTSBESKRIVNING

6 7

HANKENDAGEN

Det svåraste är inte att hitta nya lösningar eller 
åstadkomma innovationer. Svårare är att överge 
gamla rutiner och lösningar. Liisa Välikangas, 
professor i innovationsledarskap, Innovation 
Management, tror på den kreativa förstörelsen. 
Något måste ge vika för att ge plats åt det nya.

Det var österrikaren Joseph Schumpeter som utvecklade teo-
rin om den kreativa förstörelsen. Radikala innovationer med-
för en nödvändig nedbrytning av gamla strukturer. Verkliga 
entreprenörer kan utnyttja ny teknologi eller nya metoder för 
att förnya existerande produkter och utgå som vinnare. Under 
årtiondenas lopp har datorn ersatt skrivmaskinen och mobil-
telefonen den fasta telefonin. Förnyelseprocessen fortsätter.

– Det svåra är att bedöma vilka signaler i omvärlden som 
måste tas på allvar. Ofta smyger hoten, de märkliga nya idé-
erna, fram från oväntat håll, nästan från ingenstans, säger 
Liisa Välikangas.

STUDERA TRENDER
– Mitt råd är att studera de stora förändringarna och tren-
derna i samhället. Försök se hur de påverkar ditt företag och 
din produkt eller tjänst. Sådana viktiga förändringar är urba-
niseringen, demografin samt den kraftigt växande tillgången 
på information och kunskap. Den tekniska utvecklingen, 
såsom digitaliseringen, erbjuder ett oändligt antal nya möj-
ligheter. Och hot mot dem som inte är alerta.

Kreativitet, vaksamhet, reaktionssnabbhet och nyfikenhet 
är honnörsord.

– Däremot är det sällan vettigt att skapa krisstämning. 
Kriser får en del människor att söka skydd och gömma sig 
bakom invanda och säkra rutiner. Andra tar enorma ris-
ker. Eller så går det som när Stephen Elop larmade om den 
brinnande plattformen. Det skapade panik. Många goda 
anställda lämnade Nokia och marknaden började tvivla på 
företagets framtid.

Liisa Välikangas anser att det lätt går inflation i kriserna. 
Upprepade varningar gör människor avtrubbade. Detta gäller 
i företag men också i ett samhälle där politikerna ständigt 
manar fram en krisstämning i hopp om att krismedvetenhe-
ten ska göra folket redo för förändring.

I stället talar Välikangas sig varm för experimenterande 
och försöksverksamhet av olika slag. Människan är både 
kreativ och nyfiken. Här gäller det att skapa en atmosfär 
som tillåter misslyckanden. Annars blir rädslan för att miss-
lyckas den spärr som bromsar nytänkandet och i slutändan 
innovationerna.

– Entreprenörskapet är en upptäcktsfärd. Man nosar sig 
fram till det nya, och det gäller att göra det före de andra, för 
annars har man ingen konkurrensfördel.

SVÅRT SKROTA GAMMALT
Välikangas har studerat innovationer i över tjugo år och har 
jobbat ett par årtionden utomlands, i Schweiz, Japan och 
USA. För några år sedan återvände hon till Finland och har 
nu, bland annat på Hanken, startat ett forskningsprojekt där 
man studerar förnyelseprocesser i företag.

 – Jag har kommit till att företag i allmänhet är bättre på 
att utveckla nya lösningar än på att skrota gamla. Vi har svårt 
att överge gamla rutiner. Vi vill inte göra oss kvitt processer 
och produkter som har fungerat bra. Men om vi inte lämnar 
något av det gamla samlar vi på oss en enorm barlast till slut.

Forskningsprojektet vid Hanken granskar hur organisa-
tioner beter sig när övergången från gammalt till nytt förut-
sätter radikala förändringar i beteendemönster och rutiner.

– Min egen maxim är att bryta mot två dumma regler 
varje dag. Det finns alltid regler som är mera till skada än till 
nytta och vi måste våga göra oss av med dem. Det bor en liten 
anarkist i oss alla.

BJÖRN SUNDELL

Liisa Välikangas vill bryta mot två dumma regler varje dag.

Företagandet är 
en upptäcktsfärd

FOTO: LEIF ROSAS

Läs mera om strategisk förnylse på nästa sida.

NYTT DRAG I HANKENDAG
– Jag kunde inte delta tidigare då seminariet varade hela dagen, 

var en spontan deltagarkommentar.
Många deltagare berömde innehållet i workshopparna. En del 

hade gärna deltagit i flera.
Hankendagen samlade ca 220 alumner. Något färre deltog i 

den avslutande middagen.
Hankendagen är Hankens största alumntillställning. Den ordna-

des i år för elfte gången. Nästa år arrangeras dagen i Vasa.

PN
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Förnyelse och innovationer 
kräver beredskap
Företag som vill vara innovativa måste lära sig att 
krossa motståndet mot förändring i organisationen, 
sade innovationsprofessor Liisa Välikangas, som 
ledde en workshop om strategisk förnyelse under 
Hankendagen.

 – I många företag anser ledningen att den nog klarar av att 
reagera och genomföra förändringar när det verkligen gäller. 
Men det är inte sagt att de goda alternativen finns att tillgå 
när krisen står för dörren. Det är bättre att utmana organi-
sationen i god tid så att den ständigt söker nya alternativ. 
Och att skapa en atmosfär som uppmuntrar till experimen-
terande, poängterade Liisa Välikangas.

Hennes workshop ”Strategic renewal through creative 
destruction” på Hankendagen hade samlat 35 deltagare som 
ville lära sig mer om hur innovationsprocesser fungerar (se 
även intervju på föregående sida). Välikangas betonade att 
människor ofta har ett inbyggt motstånd mot nya metoder 
och lösningar så länge de gamla fungerar. Det här bromsar 
upp innovationerna. Värdefull tid går förlorad.

 – Människans uppfinningsrikedom är stor när det gäl-
ler att klamra sig fast vid det gamla, säkra och beprövade. 
Förnekelsen kan innebära att vi vägrar tro att något radikalt 
och omvälvande håller på att ske. Eller kanske tror vi att det 

nya egentligen inte berör just oss. Kanske skjuter vi ifrån oss 
tanken på en annalkande förändring med argumentet, att det 
här egentligen inte är mitt jobb.

Hur ska man då komma över förändringsmotståndet och 
skapa en atmosfär som lockar till att fundera över de nya 
möjligheterna? Frågan gick till workshopens deltagare som 
fick föreslå olika sätt att bryta ner muren av motstånd och 
motargument. Snart haglade förslagen:
”Skapa grupper, så känner sig idékläckarna starkare när 
de inte är ensamma.”
”Inför försök och experimenterande som norm i 
organisationen.”
”Uppmuntra de små idéerna. Med deras hjälp kan man 
bana väg för ett mer utbrett experimenterande.”
”Avdramatisera misslyckandet, för ingen människa eller 
organisation kan lyckas varje gång.”

Och vad tog deltagarna med sig hem av Hankendagens 
workshop?

– Det kändes skönt att lyssna till idéer om hur man bryter ned 
förändringsmotståndet, för det finns överallt, sade Siv Ahlberg.

 – Det är viktigt att fundera över förnyelse så länge det 
går bra för företaget. Man ska inte vänta för länge, betonade 
Göran Paul.

BJÖRN SUNDELL

Prissättningsstrategin ska vara flexibel och följa 
med produktens livscykel, ända från designfas   
till lansering. 

På Hankendagen-workshopen om prissättning presenterade 
direktören för ekonomi och finansiering på Nokia Technolo-
gies Pekka Sääskilahti ett gediget infopaket tillsammans med 
Hankenprofessorerna Jaakko Aspara och Tomi Miettinen.

– Tänk på priset genast då du börjar planera din produkt 
och se till att du förstår den data du fått om marknaden 
och kunderna. Var konsekvent, men planera framåt och 
reagera på marknadens förändringar, tipsade Sääskilahti, 
utifrån sin långa erfarenhet av prissättning av produkter och 
B2C-prissättning. 

Bland annat ledde han arbetet med prissättningen av 
Nokiatelefoner i 10 år. 

– Avsikten med prissättning är att maximera vinsten. 
Punkt. För att lyckas med det måste man tänka på hur kun-
derna uppfattar företagets prissättning.

Den som först designar sin produkt och sedan sätter priset 
utgående från vilka utgifterna varit, gör en kostnadsbaserad 
prissättning, och det avråder Sääskilahti från.

– Prissättningen är en strategi och måste vara en faktor 
under produktens hela livscykel, ända från planeringsstadiet. 
När kunderna ska köpa produkten måste företaget kunna 
avgöra vilket pris konsumenterna är villiga att betala.

Sääskilahti räknade upp en lång rad lämpliga marknads-
undersökningsmetoder och underströk att det gäller att vara 
noggrann när frågebatterierna sammanställs. Jaakko Aspara 
varnade för risken att man gör det för lätt för sig:

– Att bara förlita sig på Big Data i undersökningarna 
räcker inte. Det är viktigt att också sätta in marknadsunder-
sökningarna i ett sammanhang. Gör företaget en tv-reklam 
för blöjor är chansen större att reklamen har önskad effekt 
ifall den sänds i anknytning till ett program riktat till föräld-
rar än om det sänds före ett program riktat till singlar.

– Det gäller att försöka ta reda på exakt vilka effekter 
olika variabler kan ha på kundens köpbeteende. Det under-
söks ofta genom att man ger deltagarna i en marknadsun-
dersökning flera olika alternativ att ta ställning till, sade 
Topi Miettinen.

ÅSA NYMAN

Trestegsmodell för rätt prissättning

Pekka Sääskilahti på Nokia 
berättade om sina erfa-
renheter av prissättning av 
Nokias mobiltelefoner.

FOTO: LEIF ROSAS
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Förnyelse och innovationer 
kräver beredskap

I ledningen för ett företag måste det finnas en bärare 
av företagsidén. Det kan vara den verkställande 
direktören, koncernchefen, styrelseordföranden eller 
huvudägaren. 

Bergsrådet Stig Gustavson framförde detta som något av 
en basregel under workshoppen om styrelsens funktion och 
betydelse för bolagets värdeskapande.

Workshoppen tog avstamp i betydelsen av bolagsstyrning. 
Professor Tom Berglund, direktör för Hanken Centre for Cor-
porate Governance, listade egenskaperna hos goda och dåliga 
styrelser. Stig Gustavson verifierade med praktiska exempel 
att teori och praktik följer varandra.

Som exempel nämnde Gustavson Kone Abp, som redan 
före hans tid i bolaget, hade en grupp som ”ägde” företag-
sidén. Den konstaterade att den finländska marknaden inte 
räcker till och att bolaget därför måste välja mellan att bli 
uppköpt eller självt börja köpa företag i branschen. 

Bolaget gjorde ett klart val. Resten är historia.
Stig Gustavson betonade betydelsen av att styrelsen defi-

nierar företagets risknivå. 
– Risker ska bedömas kvantifierat, underströk han.
Under sina drygt 17 år som vd och koncernchef för Kone-

cranes var han med om att göra ett 70-tal företagsförvärv. 
Alla beslut välsignades av bolagets styrelse. Kutymen har 
fortsatt med Gustavson som styrelseordförande.

Stig Gustavson klargjorde också sin syn på arbetsfördel-
ningen mellan företagets ledning och dess styrelse.

Någon måste bära idén

– Ledningens viktigaste uppgift är att leda företaget. Den 
ska se inåt. Styrelsen ska vara mottaglig för svaga signaler 
från omvärlden. Det kan gälla marknaden, politik, juridik, 
mode och teknologi – allt som kanske, eller kanske inte, har 
betydelse för företagets framtid. 

På frågan om hur ägarbilden påverkar styrelsearbetet 
svarade Stig Gustavson att det är viktigt att styrelsemedlem-
marna (som representerar olika ägare) för en konstruktiv 
dialog.

– Det är svårt, men viktigt, att kunna uttrycka också svåra 
tankar verbalt.

Han betonade att styrelsen har ett stort juridiskt ansvar 
och att en stor del av ersättningen bottnar i ansvaret.

– Ordföranden drar det största lasset och har ofta därför 
dubbelt arvode, men det borde vara tre gånger större än för 
de andra.

PETER NORDLING

Stig Gustavson betonade vikten av en konstruktiv dialog i en styrelse.

FOTO: LEIF ROSAS
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Birger Haglund, Anders Nordlund (ordförande), Doris Stockmann och Per-Erik 
Lönnfors beslutade fira Ekonomiekandidatföreningens 75-årsjubileum i samband 
med Hankendagen. Föreningen har idag ett 70-tal medlemmar och Anders Nord-
lund hoppas på nya och unga medlemmar.

Per-Erik Lönnfors kom främst för att höra Fredrik Reinfeldt.
– Idéerna var förnuftiga och väl underbyggda. Jag håller med om mycket. Det 

är bra att uppmuntra till att skaffa sig en ny yrkesidentitet också på äldre dagar. Som 
65-åring har man ofta många år kvar att göra något meningsfullt, sade Lönnfors som 
fyllde 80 år i somras.

I pausen ventilerade Christina Bäck och Johannes Leppänen sina erfarenheter 
av respektive workshop. 

– Tom Berglunds och Salla Pöyrys forskningsprojekt kring bolagsstyrning i 
Norden är intressant och välkommet som motvikt till alla amerikanska undersök-
ningar, sade Christina Bäck.

Johannes Leppänen, som jobbar i mediebranschen där förändringarna kom-
mer snabbt och tätt, fascinerades av kreativ förstörelse.

– Det gäller att kunna förnya sig, men ändå behålla den existerande verk-
samheten, sade han.

Patrick Anderson var, i egenskap av medlem i kampanjkommittén för 
HANKEN RETURNS, på sin första Hankendag, framför allt för att uppmuntra 
publiken att donera.

Här väntar han på intressanta hälsningar av Fredrik Reinfeldt tillsammans 
med Berndt Mérus.

Satu Heikinheimo, i samspråk med Nicklas Englund, har deltagit i nästan alla 
Hankendagar som hållits i Helsingfors. Heikinheimo gillar årets nya format.

– Jag hittade flera intressanta workshoppar jag kunde ha gått på.
Hon valde ändå att lyssna på Liisa Välikangas om strategisk förnyelse via 

kreativ  förstörelse.
– Det var jättebra, man fick verkligen mycket att tänka på.
Hankendagen som evenemang har en speciell plats i Satu Heikinheimos hjärta.
– En gång började jag prata med en annan deltagare, som jag inte kände. 

Vi klickade direkt, och ett halvår senare blev jag hennes mentor inom ramen för 
Hankens mentorskapsprogram.

Johanna Grönlund är en flitig deltagare i Hankendagen.
– Jag har varit med varje gång i Helsingfors, och gillar det nya upplägget 

skarpt, det är bra att inte hela arbetsdagen går åt. Dessutom gillar jag att man fick 
koncentrera sig grundligt på en enda föreläsning, istället för på flera kortare.

Workshoppen om varumärken och branding passade henne perfekt.
– Jag jobbar som Marketing Director på ett nytt företag och vi håller på att 

bygga upp både företaget och varumärket. Därför var det mycket nyttigt att lyssna 
till hur andra företag tacklar olika problem.

TEXT: ÅSA NYMAN OCH PETER NORDLING
FOTO: LEIF ROSAS

Workshoppen om styrelsens funktion och betydelse för bolagets värdeskapande var 
en av de populäraste.
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Om restaurangen heter Bank måste den vara rätt ställe att avsluta Hanken-
dagen. ?? delade ut texter till snapsvisor.

Patrik Jakas, som var på sin 
tredje Hankendag, berömde det 
nya konceptet.

– Det gamla var onödigt 
utdraget. Nu är det lättare att 
slita sig från jobbet.

Marina Unnérus och Kati Almqvist deltog i workshoppen om Big Data.
– Ämnet var otroligt intressant, trots att det ligger helt utanför mina kompetens-

områden, sade Unnérus, som inte tidigare deltagit i Hankendagen. 
Kati Almqvist har deltagit i en alumndag i Stockholm.
– I år bestämde vi oss för att delta eftersom många gamla vänner också var på väg.
– Det var den sociala biten som avgjorde, instämmer Unnérus

Evlis Henrik Andersin, Kioskeds Micke Paqvalén, Milttons Mathias Järnström och 
Grows Andreas Rosenlew minglade i en av pauserna.

Hankenbanken var ett led i fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS som redan dragit in fyra miljoner euro. Tanken med banken var att göra det enkelt att donera un-
der Hankendagen. Bankens direktion (kampanjkommittén) från vänster, bakre raden: Patrick Anderson, Andreas Rosenlew, Kaj Rönnlund, Dag Wallgren, Peter Ther-
man, Christoph Vitzthum. Främre raden: Karen Spens, Jannica Fagerholm, Kristina Pentti-von Walzel, Johanna Hamro-Drotz, Henrik Andersin, Kennet Lundström.

Riitta Pelli deltog i workshoppen om 
styrelsearbete.

– Att höra om Stig Gustavsons egna 
erfarenheter under en lång karriär var intres-
sant. Sådant här får man sällan höra, sade 
hon och tillade att Fredrik Reinfeld var intres-
sant även om han inte längre är minister.
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URBANISERINGEN HISSAR KONE
När andra bolag backar i Kina fortsätter finska Kones hissar och rulltrappor uppåt. Visserligen lite lång-
sammare än tidigare, men fortfarande snabbare än konkurrenternas. Samtidigt stärker Kone positionerna 
på både gamla och nya tillväxtmarknader. Över allt spelar urbaniseringen Kone i händerna.

– Under de senaste tio åren har vi konstant vuxit snabbare än 
den kinesiska marknaden, säger Henrik Ehrnrooth, verkstäl-
lande direktör och Årets alumn 2015.

Vi träffas den 11 september i Kone Building på Kägelud-
den i Esbo. Det är på dagen 14 år sedan terrorattackerna mot 
tvillingtornen på Manhattan i New York.

– Både före och efter attackerna har vi fokuserat allt mer 
på säkerhet och hur våra hissar kan användas för evakuering, 
säger Henrik Ehrnrooth.

STRATEGI MED LYFT
Men det är inte säkerheten – även om den är av stor bety-
delse – som gjort Kone dominerande i Kina. För ungefär tio 
år sedan, då Kone ännu var en nischspelare på den kinesiska 
marknaden, gjorde företaget upp en Kinastrategi i fem punk-
ter. Sedan dess har tillväxten varit nästan 40 procent per år 
vilket är dubbelt snabbare än marknaden i snitt. Idag är Kone 
etta på en marknad som befinner sig ca 8 000 kilometer från 
hemlandet.

Som första åtgärd breddade Kone sortimentet.
–Viktigast var att vi insåg att Kina behöver något annor-

lunda produkter än resten av världen. Det gäller att ha hissar 
och rulltrappor för såväl skyskrapor som billiga bostäder och 
allt där emellan.

Kones business är mycket lokal, så även i Kina, och då 
landet är stort har Kone konsekvent byggt ut sitt kontorsnät. 
Idag omfattar nätverket för distribution, installation och ser-
vice mer än 500 kontor.

På två punkter har Kone valt en annan approach än sina 
konkurrenter. 

– Vi har starkt fokus på kompetensutveckling och utbild-
ning. Därför har vi flera egna utbildningscenter i Kina, berät-
tar Henrik Ehrnrooth. 

I fjol fick flera tusen servicetekniker i genomsnitt 75 tim-
mar utbildning per person vid de här centren. Genom sin 
satsning på service, som det talats mycket om, skiljer sig Kone 
också från sina konkurrenter. 

– Medan många konkurrenter satsat mera på att sälja 
nya hissar och rulltrappor har vi från början, och som första 
bolag, aktivt gått in för att också serva våra produkter. Det 
har gett oss ett gott renommé, och därför är vi störst även på 
service i Kina.

Lika bekant är det inte att Kone också är den snabbast 
växande lokala hiss- och rulltrappstillverkaren. För tio 
år sedan köpte Kone en minoritetspost i kinesiska Giant 
Elevators. Idag heter företaget GiantKone Elevators och 
majoritetsägaren är finsk.

– På det här sättet har vi lärt oss hur de lokala konkur-
renterna agerar, konstaterar Henrik Ehrnrooth.

FRÅN VÄST TILL ÖST
Han noterar att den globala hissmarknaden genomgått en 
betydande förändring på endast tio år. För ett decennium 
sedan var hissar och rulltrappor, något förenklat, en västeu-
ropeisk bransch. Två tredjedelar av alla världens hissar och 
rulltrappor fanns i Europa. Idag säljs två tredjedelar av alla 

Henrik Ehrnrooth.
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nya hissar i Kina, och Kone genererar drygt 30 procent av sin 
omsättning där.

Han bedömer det inte som särskilt riskabelt att ha så 
många ägg i samma korg.

– De största riskerna är makroekonomiska. Kone har en 
bred kundbas, globalt ca 400 000 kunder, vilket gör att vi 
inte har stora enskilda riskkoncentrationer. Att inte vara på 
den kinesiska marknaden skulle innebära en betydligt större 
risk, slår han fast.

Kina är inte en homogen marknad, utan en hel kontinent 
med stora variationer. I de stora städerna är utvecklingen 
fortfarande klart positiv. 

– I dem finns det jobb, fungerande infrastruktur, ett 
ständigt behov av nya bostäder och därmed en bra tillväxt, 
påpekar Henrik Ehrnrooth och tillägger att nyhetsrapporte-
ringen ofta varit onödigt dyster.

Värre är det bland annat i nordöstra Kina och i vissa min-
dre städer.

– Där är det betydligt svårare och därför måste vi ha en 
bra täckning av marknaden.

Också om det för tillfället råder en klar osäkerhet beträf-
fande den kinesiska ekonomin bedömer Henrik Ehrnrooth 
att Kone också på lång sikt kan fortsätta växa i Kina. Dock 
inte lika snabbt som hittills. 

– I fortsättningen är kvaliteten på urbaniseringen 
ännu viktigare än själva urbaniseringen. Medelinkomst-
tagarna ökar starkt. Allt färre bor i samma bostad. När 

– Jag studerade på Hanken i början av 1990-talet. Eko-
nomexamen var en bra bas för att snabbt komma in och 
framåt i näringslivet.

Bland annat det här sade Henrik Ehrnrooth i en 
videohälsning till deltagarna i Hankendagen med anled-
ning av att han utsetts till Årets alumn 2015. Han har job-
bat 6,5 år på Kone, först som ekonomidirektör och sedan 
våren 2014 som vd. Bakom sig har han också en 15-årig 
bankmannakarriär i London på amerikanska Goldman 
Sachs och schweiziska UBS.

Vid sidan av ett hektiskt jobb har han hunnit dra mer 
än ett strå till stacken för sin gamla högskola. Han är en 
av de första Hankenambassadörerna, han stod värd för 
den första alumndagen i London som arrangerades på 
Goldman Sachs kontor, han är medlem av kampanjkom-

levnadsstandarden ökar kräver kineserna mera och bättre 
service. Därför blir trenden att riva gammalt för att bygga 
nytt starkare, summerar han.

VÄXER SNABBAST I USA
Urbaniseringen är den viktigaste megatrenden för Kone på 
samtliga marknader. En ny våg av urbanisering drar nu fram 
också över västvärlden. Enligt Henrik Ehrnrooth växer Kone 
för tillfället snabbast i USA. 

– Unga människor lever idag ett längre singelliv än 
tidigare och föredrar att bo i städer där de inte behöver bil. 
Samtidigt flyttar den äldre befolkningen tillbaka till städerna, 
noterar han.

Under de närmaste 15–20 åren räknar han dock med att 
den snabbaste tillväxten finns i Indien och Afrika. Kone är 
redan marknadsledare i Indien. Nu flyttar företaget fram 
positionerna i Afrika. Strategin är att etablera dotterbolag 
genom att köpa företag som distribuerat Kones produkter. 
Senast var Kone på uppköp i Kenya och Uganda. I Sydafrika 
är fotfästet redan starkt.

Kone opererar idag på samtliga kontinenter med över 1 
500 kontor i ett 60-tal länder. Av årsomsättningen, som i 
fjol var 7, 3 miljarder euro, kom 42 procent från Asien och 
Oceanien, 14 från USA och 44 från Europa, Mellanöstern 
och Afrika.

TEXT: PETER NORDLING

FOTO:PATRIK L INDSTRÖM

Niord bildar ett nätverk där man skapar kontakt till bekanta och nya 
ekonomkolleger.
Vi erbjuder program inom professionell och personlig utveckling samt 
nätverk och rekreation.
Niord jobbar tillsammans med Finlands Ekonomer för ekonomernas 
ställning på arbetsmarknaden. Som vår medlem får du alltså också 
del av alla de förmåner och tjänster som Finlands Ekonomer erbjuder.

www.niord.fi

Personlig utveckling

Professionell utveckling

Ditt nätverk till 4 000 ekonomer

Fritidssstugor i Tahko och Himos

Hans hjärta klappar för Hanken
mittén för HANKEN RETURNS och han är en 
av donatorerna i kampanjen, för att nämna 
det viktigaste.

På frågan om varför hjärtat klappar för 
Hanken svarar Henrik Ehrnrooth att Finland 
behöver internationellt inriktade ekonomer 
som kan utmärka sig i den globala konkurren-
sen. Detta är kritiskt också för att för att vända 
den finska ekonomin.

– Det är också viktigt att Hanken som en 
fristående handelshögskola kan utmana de 
andra högskolorna och på det sättet bidra 
till att höja den finska utbildningsstandarden, 
säger han.

PN
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Kina är en spännande gåta
Många känner sig kallade men alla lyckas inte, kan 
man kanske säga om de företag som försöker ta 
sig in på den kinesiska marknaden. Ling Eleanor 
Zhangs doktorsavhandling belyser de kulturella och 
språkliga utmaningar som västerlänningar möter 
när de flyttar till Kina.

– Kina har varit ett välbekant mål för multinationella koncer-
ner i några decennier, men trots det är landet fortfarande en 
stor utmaning för utsända medarbetare, konstaterar ekono-
mie doktor Ling Eleanor Zhang. 
I sin doktorsavhandling kom hon fram till att också rudimen-
tära kunskaper i kinesiska och kännedom om den kinesiska 
kulturen underlättar integreringen i det kinesiska samhället.

– För en utlänning, stationerad i Kina, gäller det att 
snabbt kunna anpassa sig till förändringar och vara obser-
vant och analytisk, och det är svårt ifall man inte kan språket. 
Mina intervjuer visade att det är mycket berikande att vara 
”expatriat” i Kina, men det var inte bara solskenshistorier 
jag fick höra.

ÖPPENHET OCH ENVISHET KRÄVS
Ling Eleanor Zhang, själv född och uppvuxen i Kina, men 
numera bosatt i London, har flera tips för att underlätta 
anpassningen till det kinesiska samhället.

– Var öppen och proaktiv, men håll på dina principer och 
värderingar. Som ledare måste man vara mycket beslutsam, 
kinesiska arbetstagare är inte så självgående som arbetsta-
gare i Finland, de behöver en stark ledare.

Kineserna är fortfarande inte vana vid västerlänningar, 
varken som kollegor eller som chefer, vilket gör att man kan 
stöta på olika reaktioner.

– Å ena sidan är det väldigt viktigt att kunna prata lite 
kinesiska, å andra sidan kan kineserna känna sig hotade av 
någon som pratar för bra kinesiska, och vägra kommuni-
cera på kinesiska med den personen. De kulturella olikhe-
terna kan kännas svåra att överbrygga, och det kräver god 
fingertoppskänsla.

MÅNGKULTURELL IDENTITET VANLIGARE
Den kulturella integrationen är en lång process i ett land som 
Kina. Zhang konstaterar i sin forskning att många av dem 
som levat och bott utomlands länge, kanske inte bara i Kina, 
ofta får en förändrad kulturell identitet och tar djupa intryck 
av de länder de bott i.

– Det är okej att ändra sin kulturella identitet. Det är nor-
malt att känna sig hemlandskär, det uppfostras vi till. Men 
det är också normalt att känna sig som en utböling när man 
återvänder till sitt hemland efter en längre tid utomlands. 
Den kulturella identiteten kan ändra, men varken finländare 
eller kineser är särskilt vana med dubbla kulturella identite-
ter, i motsats till amerikanerna, av vilka många definierar sig 
som till exempel kinesisk-amerikaner.

FORTSÄTTER PÅ SAMMA SPÅR
Ling Eleanor Zhang disputerade på Hanken i augusti i 
ämnet företagsledning och organisation, på en avhand-
ling om språkkompetens och kulturell anpassning bland 
utlandskommenderade i Kina (On Becoming Bicultural: 
Language Competence, Acculturation and Cross-cultural 
Adjustment of Expatriates in China). Bland annat gjorde 
hon djupintervjuer med utlänningar stationerade i Peking 
under ett år.

– Min make är finländsk diplomat och jobbade i Peking 
då, så jag hade goda kontakter till ”expat”-kretsarna. Jag 
lärde mig att det finns flera sanningar, beroende på vem som 
berättar och vem som lyssnar. Alla de jag intervjuade ställde 
upp anonymt.

Hon forskar nu på School of Business and Management 
på King’s College i London.

– Mina handledare på Hanken, professorerna Jeff Hearn 
och Ingmar Björkman hjälpte och stödde mig under hela 
processen. Jag har också flera akademiska artiklar under 
arbete, tillsammans med gamla kollegor från Hanken, trots 
att jag flyttat från landet.

ÅSA NYMAN

Ling Eleanor Zhang.

FOTO: JUHO SIMPURA
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Kristina Heinonen är professor i tjänste- och relationsmarknads-
föring.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

BOKTIPSET

Hösten betyder en nystart efter sommaren. Då brukar 
jag ladda upp med böcker som inspirerar mig till nytän-
kande. Jag förivrar mig ofta med för 
många nya projekt både i vardagen 
och arbetet och kan bra relatera mig 
till Arianna Huffingtons bok Thrive. 
Huffington, som är grundare av Huf-
fington Post och av Times och Forbes 
valts till en av världens mest inflytelse-
rika kvinnor, reflekterar över hur man 
balanserar mellan arbetslivets krav 
och den personliga lyckan. 

Hon lyfter fram fyra teser för att 
uppnå ett framgångsrikt liv som inte 
bygger på de traditionella måtten 
av framgång, det vill säga pengar 
och makt. Istället kan man enligt 
Huffington uppnå mening med livet 
genom att eftersträva välbefinnande, vishet, nyfikenhet 
och omtanke. Genom boken försöker hon inspirera till 
en förändring i vårt tänkande, kultur, arbetsplats och 
vardagliga liv. Huffington talade vid Nordic Business 
Forum i Helsingfors i början av oktober.

Den andra boken, som känns ak-
tuell, är Carmine Gallos Talk like TED. 
När undervisningen kör igång blir jag 
inspirerad av hur framstående talare 
fångar publikens uppmärksamhet i de 
populära TED-konferenserna. Jag har 
använt mig av TED-talks i undervisning-
en sedan de blev tillgängliga på ted.
com år 2006 och det är fascinerande 
att läsa om Gallos analys av hur 
välkända och omtalade personer från 
olika områden pratar om sin passion. 

Det spännande är att det inte 
endast är presidenter, verkställande 
direktörer för stora globala företag 

eller andra celebriteter som talar, utan också så 
kallat vanligt folk som har ett gripande budskap. 

För boken har Gallo diskuterat med TED-talare och 
analyserat talen med avsikten att ta reda på varför 
dessa 18-minuter långa tal blivit så populära. Enligt 
Gallo kan TED-presentationerna, som han beskriver som 
passionerade, insiktsfulla och minnesvärda berättelser, 
återges med hjälp av nio enkla knep. Bland annat 
förespråkar han enkla, originella, humoristiska, beskri-
vande och autentiska tal. Det låter enkelt!

Det är inte lätt för en västerlänning att bli accepterad i Kina, 
det vet Hankenalumnen Jack Ilmonen, bosatt i Kina sedan 12 
år. Ödmjukhet, respekt och kulturell acceptans bär längre än 
västerländsk tvärsäkerhet.. 

– Min sista kurs på Hanken var professor Ingmar Björkmans ”Busi-
ness in China”. Den var mitt första steg på vägen till Kina, där jag nu 
har jobbat och levt i 12 år, med min kinesiska fru och familj, berättar 
Jack Ilmonen som bor i Shanghai. 

Han flyttade till Hong Kong 2003, och till Kina ett par år senare. 
– Jag har bott i Shanghai i sju år, och älskar äventyret här. Jag job-

bar med affärsutveckling och riskkapitalinvesteringar. Över hälften av 
mina kunder är kinesiska företag eller fonder. 

Ilmonen håller med Zhang om att det är viktigt att kunna tala 
åtminstone lite mandarin för att man ska klara sig i Kina i längden, 
professionellt och privat. Ilmonen talar vardagskinesiska men använder 
engelska på affärsmöten.

– Jag kan diskutera de ämnen som man oftast pratar om vid ett 
middagsbord, men den kinesiska terminologin för investering, tekno-

logi och nationalekonomi samt affärsutveckling är ännu för svår. Det 
sociala språket är viktigt för att skapa nära personliga relationer med 
kinesiska investerare, myndigheter och företagsledare, skåla på kine-
siska vid middagsbordet och berätta roliga historier på deras eget sprak. 

De svåraste utmaningarna för en ”expat” är den kinesiska kulturen 
och beteendemönstren i Kina. Kontakten mellan företagets huvudkon-
tor, i Finland eller i ett annat land, och företagsledningen i Kina kan 
också orsaka huvudbry.

– Den kinesiska kulturen är väldigt annorlunda än den västerländ-
ska. Huvudkontoret är fullt med smarta affärskvinnor och -män, som 
klarat sig bra i västvärlden. De har samlat på sig en arsenal av kunska-
per och instrument och har ofta ett starkt ego, de vet hur man skall leda 
projekt rätt, bättre än någon annan. 

– Men rätt i Finland är oftast inte rätt i Kina, och därför bör 
huvudkontoret ge den beslutfattande makten till ledningen i Kina 
och låta bli att kontinuerligt förstöra projektstrukturen och resulta-
ten där med ”beslut från huvudkontoret”, vilka ibland är felaktiga 
och irrelevanta.
 

ÅN

FOTO: JUAN VARGAS

Jack Ilmonen.
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”Var inte blygsam på Linkedin”
Jörgen Sundberg hjälper både företag och anställda 
att bli bättre på sociala medier. Han kom till Hel-
singfors i september för att delta i Hanken Network 
Day, både som föreläsare och som privat coach för 
en handfull studenter och alumner.

– Vad vill du uppnå? Jörgen Sundberg tittar på Nam Do och 
sedan på skärmen där Nam Do loggat in på sin Linkedin-profil.

Konsulten Jörgen Sundberg går rakt på sak, tiden är 
knapp. Han och studenten Nam Do har 15 minuter på sig. 
Temat är snabbcoachning i sociala medier och Nam Do har 
många frågor. Han studerar finansiell ekonomi på Hanken i 
Helsingfors och räknar med att utexamineras 2017.

– Vad är det för jobb du vill ha?
– Vilket är ditt idealföretag?
– Vem kunde ge dig en rekommendation till?
Frågorna kommer tätt och Nam Do svarar. Jörgen Sundberg 

berömmer profilbilden men tycker Nam Do borde vara mer spe-
cifik i den korta presentationstexten som ligger högst uppe.

– Talar du fyra språk flytande? Det måste du absolut 
lyfta upp!

Jörgen Sundbergs tips handlar mycket om att bli mer 
precis. På Linkedin är det bra att uttrycka exakt vad man är 
ute efter och att inte peka så mycket på vad man själv har 
gjort utan på vad man kan erbjuda en potentiell arbetsgivare.

En kvart går snabbt och Jörgen Sundberg summerar 
sitt intryck.

– Jag skulle ge din Linkedin-profil ett högt betyg. Du kan 
bli mer specifik, lägg till visuella element, fler rekommenda-
tioner och var inte så blyg.

Nam Do tackar. Han är nöjd. 
– Det var givande. Det är hård konkurrens i branschen 

och jag är inte så van att marknadsföra mig själv. Som stude-
rande vet man inte alltid hur man ska göra och det är bra att 
få råd av ett proffs. De här frågorna får man lära sig på egen 
hand, det är inget vi tar upp i studierna.

Jörgen Sundberg bor och jobbar i London men reser värl-
den runt och talar om rekrytering på sociala medier. Hans 
intresserade sig för rekrytering och sociala medier för tio 
år sedan. Han jobbade som it-rekryterare och Linkedin var 
det första nätverk han skapade sig en profil på. Småningom 

startade han bloggen The Undercover Recruiter, som tar upp 
olika frågor om rekrytering, men kände att han inte nådde ut 
till tillräckligt många läsare.

– Jag insåg att jag med hjälp av Twitter och Facebook 
kunde styra fler läsare till bloggen.

Efter det har Jörgen Sundberg i allt större grad fokuserat 
på rekrytering, sociala medier och på att hjälpa företag som 
vill stärka sitt varumärke genom olika sorters webbinnehåll. 
För fem år sedan grundade han Link Humans, ett London-
baserat företag som marknadsför sig som ”länken mellan ditt 
varumärke och de människor du vill nå”. Det handlar bland 
annat om innehållsproduktion, marknadsföring och strate-
gier för sociala medier. Han är också en av grundarna till 
Social Media London, ett evenemang som behandlar senaste 
nytt inom sociala medier.

Hur ska man välja vilka sociala medier man ska vara 
aktiv på?
– Ett företag bör tänka på sin målgrupp. Vilka sociala medier 
använder målgruppen och på vilket sätt? Är man osäker kan 
man också testa vad som fungerar, det är inte speciellt dyrt, 
och sedan lönar det sig att fokusera på två till tre huvudka-
naler. Just nu ser vi att Google Plus håller på att falla medan 
Instagram och Snapchat är de viktigaste medierna bland 
många användare.  

Enligt Jörgen Sundberg handlar de senaste trenderna 
inom affärsvärlden om att företag vill att de anställda sprider 
företagets meddelanden via sina egna kontakter och nätverk. 

– Företag jobbar även mycket med att bygga upp en 
offentlig bild av sig på de sociala medierna – för att locka till 
sig sådana personer man vill rekrytera.

Hur ska företag nå personer som kanske är mer 
introverta eller dem som inte är aktiva på sociala 
medier?
– Man kan kanske hitta dem via poddar, bloggar eller genom 
att ordna en utmaning. Lös det här problemet innan du kan 
gå in på vår ansökan. Eller kanske man når dem med en tra-
ditionell platsannons. 

TEXT: L INA LAURENT

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Nam Do och Jörgen Sundberg på snabbcoachning. 
– Jag ville få Jörgen Sundbergs synpunkter på vilken bild jag ger utåt, säger Nam Do.

Kristiina Koivu-Grenner på Fazer deltog i nätverksdagen för att berätta om 
samarbetsmöjligheter och om Fazers trainee-program.
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JÖRGEN SUNDBERGS FEM TIPS FÖR LINKEDIN

1. Satsa på profilbilden. Det är viktigt att ansiktet syns och att 
sammanhanget är proffsigt. Undvik semesterselfien.

2. Fyll i din profil ordentligt. En slarvig profil är bara till skada.

3. Tänk på hur du kunde sticka ut – specificera din unika 
kunskap och dina målsättningar.

4. Var inte blygsam.

5. Var försiktig med att ansluta till folk du inte känner, speciellt 
om de är äldre och mer meriterade. Du får bara en chans att 
ansluta dig, bränn inga broar for tidigt.

FÖR STUDENTERNA
Det är inget sammanträffande att Hanken Network Day är hösttermi-
nens första stora evenemang på Hanken. Karriärplanerare Erik Lund 
på Hankens karriärtjänster beskriver dagen som en rivstart för både 
nya och äldre studenter.

– Nätverk är Hankens styrka. Därför vill vi vi redan i ett tidigt skede 
stöda studenterna och hjälpa dem att komma i kontakt med olika nät-
verk och att skapa egna sådana, säger han. 

Nätverksdagen är en informell tillställning. Det ska vara lätt att 
närma sig företagens representanter och inbjudna experter. Flera av 
programpunkterna är konkreta: Företag berättar vilka kompetenser 
som krävs i arbetslivet i dag och i drop-in-rådgivningen ger experter 
tips på hur man skriver en bra cv, utmärker sig på sociala medier och 
ger råd för vad man ska tänka på inför en arbetsintervju. 

Möjligheten att få personlig rådgivning är populär. När 
nätverksdagens tider för personlig rådgivning släpptes på webben 
dröjde det inte länge förrän samtliga tider var reserverade. Erik 
Lund påpekar att evenemangets fokus inte ligger på rekrytering 
utan på att erbjuda studerande att komma i kontakt med företag 
och med proffs i olika företag. 

– Visst händer det att studenter hittar jobb eller praktikplatser 
tack vare nätverksdagen men det är inte syftet med den. Företagen 
är smarta och inser att de måste bygga en närvaro också bland 
studenter som nyligen inlett sina studier och inte bara bland dem 
som snart blir utexaminerade, säger Erik Lund.

Nätverksdagen satsar därför mycket på att skapa plattformer 
där studenter får höra om hur arbetslivet ser ut och vilka kompe-
tenser som krävs i dag.

LL

Sjutton företag deltog i Hanken Network Day.

Gain skills that are immediately applicable 
in your professional life through:

 » Insight
 » Influence
 » Impact

TIME TO BRUSH UP ON YOUR 
LEADERSHIP SKILLS?

PROGRAMME START: MARCH 2016

FIND OUT MORE: HANKEN.FI/MBA

HANKEN EXECUTIVE MBA

I warmly recommend the Hanken 
Executive MBA programme for highly mo-
tivated individuals with managerial expe-
rience looking to develop themselves.

RASMUS ROIHA, MANAGING D IRECTOR, 
FINNISH SOFTWARE ENTREPRENEURS ASSOCIAT ION
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Placera en blinkande läskautomat på en nöjespark 
och den smälter in i miljön. Samma automat i Jeru-
salems gamla stad spräcker illusionen. Marknads-
förare inom turism måste kombinera attraktion och 
destination med fingertoppskänsla.

Är Disneyland autentiskt? Många skulle svara att det är en 
lömsk turistfälla, konstruerad för att skinna besökarna på 
deras sista slantar. Andra upplever det som en magisk plats, 
där de får träffa sina idoler och leva ut sina drömmar. Vem 
har rätt?

– Vi definierar autenticitet som ett subjektivt begrepp 
– om besökaren tycker att platsen är autentisk så är den 
det. Autenticiteten har en mycket central betydelse för 
besökarens helhetsupplevelse, säger Peter Björk, profes-
sor i marknadsföring på Hanken.

Tillsammans med Adi Weidenfeld på Middlesex Univer-
sity London och Yael Ram på Ashkelon Academic Collage 
i Israel har Björk skrivit en forskningsartikel som publice-
ras i början av 2016 i den vetenskapliga tidskriften Tourist 
Management.

– Generellt behövs det mer forskning om turistattraktio-
ner och marknadsföring, så vi ville bidra med större kunskap, 
förklarar Björk.

TROVÄRDIGT LOCKBETE
I studien Authenticity and Place Attachment of Major Visitor 
Attractions undersökte de tre forskarna förhållandet mellan 
attraktion och destination.

– En stark drivkraft för turismen är attraktioner. Det är 
viktigt för destinationer, främst städer, att de har attraktio-
ner. Dessa kan vara fysiska byggnader som Eiffeltornet eller 
sociala evenemang som konserter, men de spelar en avgö-
rande roll för att locka besökare till destinationen.

Björk och hans kollegor mätte hur turister i Helsingfors 
respektive Jerusalem upplevde äkthet och anknytning till 
omgivningen hos två attraktioner på vardera destinationen.

Besökare av djurparkerna i de två städerna kände den 

Turister köper bara den äkta känslan
svagaste kopplingen mellan attraktion och destination. De 
hade inte valt att åka till Helsingfors eller Jerusalem enbart 
för att se djur. Ett zoo är ett zoo, oberoende av i vilken stad 
det är placerat.

WOW-UPPLEVELSER SPRIDS
En hypotes som blev bekräftad var att turister, som besöker 
Davids torn i Jerusalems gamla stadsdel, har en starkare upp-
levelse än de som besöker Domkyrkan i Helsingfors.

– Den religiösa anknytningen är generellt mycket starkare 
i Jerusalem än i Helsingfors. Vi frågade via enkäter på båda 
orterna bland annat hur besökare uppfattade autenticiteten 
och anknytningen till platsen. Även om besökarna tyckte att 
Domkyrkan är fin väckte den inte lika starka känslor som 
Davids torn, säger Björk.

Den starka upplevelsen gör att besökarna sannolikt åter-
vänder till destinationen och dessutom rekommenderar den 
för sina vänner och bekanta och på nätverk i sociala medier. 
Varje djupt berörd besökare är en potentiell reklampelare.

– För marknadsförare inom historisk eller religiös 
turism är det speciellt viktigt att de får besökarna att känna 
att attraktionen är en del av destinationen. De borde lyfta 
fram omgivningens historiska betydelse så att turisterna kan 
relatera till den och därmed förhöja attraktionens anknytning 
till destinationen.

VÄXER LÅNGSAMT
I Finland finns en lång rad underexploaterade turistattrak-
tioner. När man exempelvis jämför besökssiffror mellan Sve-
riges och Finlands Unesco-stämplade världsarv ser man att 
vårt västra grannland tänker kommersiellt, medan vi tänker 
musealt. 

– I Finland råder fortfarande en viss konflikt mellan att 
bevara och utveckla potentiella turistattraktioner. Det tar 
också sin tid att bygga upp en tjänstestruktur av många små 
aktörer runt en. På många håll är den processen halvvägs i 
Finland, säger Peter Björk.

JOHAN SVENLIN

FOTO: POND5
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As the new Director of Hanken Executive MBA from 1st of 
August 2015, I am delighted by the enthusiasm our MBA 
alumni in general talk about their learning experience from 
taking their Executive MBA at Hanken. 

This positive learning experience is definitely an asset, 
particularly for our MBA alumni, but also for Hanken in 
general. When the investment in Hanken Executive MBA 
becomes a positive learning experience, it will be transformed 
into an asset for the participants in many ways. During the 
programme you will extend your ability to make sense of and 
discover new dimensions and opportunities in your business 
environment. 

As a result you will advance your skills to influence 
decision-making and business practices within your orga-
nisation and business network. You will also improve your 
capacity to achieve results in terms of business and target ful-
filment. Overall, you will become a better strategic leader and 
decision-maker by improving your ability to identify strategic 
issues and understanding change and business challenges. 
The investment definitely improves your competence and 
it gives an increased confidence to meet new challenges in 
any business setting. Consequently, by investing in Hanken 
Executive MBA you can boost your career.

This positive learning experience by our Hanken MBA 
alumni can be transformed into an asset for Hanken, for 
instance when it is shown as a willingness to recommend the 
Hanken Executive MBA to your colleagues and friends. 

Considering that, I cordially invite you all to provide us 
with leads of potential participants in our new Executive MBA 
programme starting in March 2016. In other words, give me 
a hint by e-mail or by phone, if you know some ambitious 
talent in your organisation or within your network, who could 
consider taking an Executive MBA at Hanken.  

Still another mean by which you could improve the return 
of your Hanken Executive MBA comes from contributing to 
our ongoing or forthcoming programmes. Your contribution 
can for instance be in the form of sharing your experiences to 
potential participants, for instance in some of our information 
sessions, or in private discussions. Another highly apprecia-
ted form of contributing comes from providing and sharing 

Increasing your return on investment 
from your Hanken Executive MBA
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business cases in our modules. This can take various forms, 
such as by guest lectures, competitions among the participants, 
or by providing other business related challenges to the partici-
pants. Consequently, you are always welcome back to the Han-
ken Executive MBA programme by sharing your experiences to 
the forthcoming Hanken Executive MBA alumni.

This invitation of providing business cases to be elabora-
ted on by the participants in the Executive MBA programme 
is naturally also open for Hanken alumni in general. Your 
contribution to the content and learning experience of the 
Executive MBA programme is genuinely desired.

Could then also regular Hanken alumni consider 
investing in an Executive MBA? Yes, definitely, as already 
shown by many participants representing Hanken alumni 
in past programmes. In that way, one can benefit from the 
latest advancement of mental models, tools and techniques 
represented by the contemporary research conducted by the 
Hanken faculty. Additional benefits from building on a B.Sc. 
or M.Sc. degree in Economics and Business Administration 
by investing in an Executive MBA comes from the unique 
possibility to reflect on your own experience and to make 
deeper sense from several perspectives of your own business, 
organisational, and leadership context and challenges. This 
linkage to your own experience, context and challenges in 
your professional capacity provides a unique opportunity for 
you to further strengthen your competence. 

Generally, by participating in the Hanken Executive MBA 
one can further expand one’s own personal network, which in 
many cases can last for life.
Consequently, I am looking forward to your continuous co-
operation and contribution to the continuous development 
and execution of Hanken Executive MBA. As a result, you 
can further increase your return on investment from your 
Hanken Executive MBA.

Yours sincerely,
HENRICH NYMAN

DIRECTOR, HANKEN EXECUTIVE MBA

HENRICH.NYMAN@HANKEN.FI

+358 (0)40 3521 481

Henrich Nyman.
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Det är viktigt att umgås med unga människor på flera plan för att få höra vad 
de förväntar sig av oss och för att vi ska kunna berätta vad vi kan erbjuda dem. 
Bland annat så här motiverar Nina Arkilahti, landschef på Svenska Handelsban-
ken i Finland, att banken deltar i Hankens partnerprogram som Branding Partner.

Handelsbanken beslutade i våras gå in för ett tätare samarbete med Hanken.
– Vi vill säkerställa bankens synlighet med tanke på rekrytering av arbetskraft i framtiden. 

Samtidigt erbjuder vi studerandena en möjlighet att bekanta sig med Handelsbanken i sam-
manhang där vi i vår tur också kan känna dem på pulsen, säger Nina Arkilahti.

Det första konkreta tillfället för detta 
erbjöds då Handelsbanken deltog i Han-
ken Network Day. Här berättade repre-
sentanter för Handelsbanken om banken 
som företag och arbetsgivare. Flera av 
de studerande, som visade intresse för 
Handelsbanken, hade precis inlett sina 
studier.

– De var speciellt intresserade av möj-
ligheterna att få sommarjobb. En del ville 
också höra om utsikterna att få jobb efter 
avlagd examen, berättar Nina Arkilahti. 

I Finland ger Handelsbanken årligen 
sommarjobb åt ett 50-tal studerande. 

– Det är en ypperlig möjlighet att se 
om man trivs med varandra.

INTERNATIONELL INRIKTNING 
VIKTIG
En av de främsta orsakerna till att Han-
delsbanken vill öka växelverkan med 
Hanken och högskolans studerande är att 
banken har ett stort behov av folk som har 
en utbildning med internationell inrikt-
ning och sådana som kan svenska.

– I Finland är det inte lätt att hitta två-
språkiga ekonomer som dessutom har en hög social kompetens och förmåga till växelverkan, 
konstaterar Nina Arkilahti.

Hon efterlyser också personer som har en klar vilja och förmåga att utvecklas i sitt arbete.
– Vi anställer gärna folk för hela yrkeskarriären, säger hon lite överraskande.
Enligt henne är det faktiskt vanligt att de som Handelsbanken anställer stannar länge.
– Vi kan erbjuda intressanta och omväxlande arbetsuppgifter för en person under flera 

decennier, försäkrar hon. 
Vanligt är att de anställda erbjuds nya utmaningar efter ungefär fem år.
– Under den tiden har man dels hunnit lära sig allt om ett visst område, dels har man 

hunnit ge allt man kan inom området, förklarar Nina Arkilahti och tillägger att konceptet visat 
sig vara framgångsrikt.

Att det finns gott om olika arbetsuppgifter är ingen överraskning mot bakgrunden av att 
Handelsbanken verkar i 24 länder genom 832 kontor. Banken har landsomfattande kontorsnät 
i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna. De här länderna räknar 
banken som sin hemmamarknad.

– Därför anställer vi proportionellt flera Hankenekonomer än ekonomer från andra hög-
skolor, säger Nina Arkilahti.

PETER NORDLING

För närmare information: 
Näringslivsansvariga Clarissa 
Köhler, 040 3521 380, 
clarissa.kohler@hanken.fi eller 
näringslivskoordinatorn i 
Vasa Minna Kullas,  
050 5350 197,  
minna.kullas@hanken.fi

LÄS MERA OM PARTNERPROGRAMMET PÅ HANKEN.FI

HANKEN PREMIUM 
PARTNER

HANKEN PARTNER

HANKEN VASA  
PARTNER

HANKEN BRANDING
PARTNER

DE ERBJUDER LIVSTIDSKONTRAKT

Nina Arkilahti.
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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 Ann-Christine 
Westerlund och Thomas Guss.

Thomas Guss

Ann-Christine Westerlund

PÅ JOBB

att det aldrig blir tråkigt, säger hon.
Också om arbetet kräver sin kvinna unnar sig Ann-Chris-

tine Westerlund en lagom portion fritid. Hon löper i Central 
Park, tränar på gym och går på yoga. I september löpte hon 
sin bästa tid på fem kilometer på flera år: 29 minuter.

– Min bästa yogaupplevelse var ett stort yogaevenemang 
på den enorma gräsmattan i Central Park med tusentals del-
tagare klädda i vitt.

PN

Nöjda kunder, några nya kunder, bra feedback på en tid-
ningsartikel och ett besök på en välgörenhetsgala som också 
bevistades av drottningarna Silvia av Sverige och Rania av 
Jordanien. Det är Ann-Christine Westerlunds behållning av 
den gångna månaden.

Anne-Christine Westerlund blev ekonomie magister år 
1976 med redovisning och skatterätt som huvudämnen. År 
1990 flyttade hon till New York där hon grundade Scandina-
vian Tax Desk på Ernst & Young.

Tre år senare startade hon eget over there, och på den 
vägen är hon. Westmusa Inc erbjuder skatterådgivning och 
skattedeklarationstjänster, främst för finska och svenska 
företag som verkar i USA samt till finnar och svenskar bosatta 
i USA.

– Som vd för företaget sysslar jag också själv med skat-
terådgivning och deklarationer. Dessutom blir det många 
kundmöten och mycket nätverkande.

September var en hektisk månad. Att få företagsdeklara-
tionerna klara till deadline den 15 september var en utmaning.

– Vi fick också flera förfrågningar som resulterade i tre 
nya företagskunder och en ny ”expatklient”, berättar Ann-
Christine Westerlund.

Hon hann också delta i flera tillställningar för nätver-
kande, arrangerade av bland andra Svenska handelskamma-
ren i New York, Childhood Foundation, American Founda-
tion och AmCham Finland i New York.

Månadens ljuspunkt var då en företagsledare i ett brev 
tackade för ett tioårigt samarbete bland annat med orden: 
You are a true professional and a great business partner. 

På minuskontot har Ann-Christine Westerlund ingen 
notering.

– På jobbet och i New York finns det så mycket att göra 
FOTO: JOHANNES TERVO

Vi träffar Thomas Guss på hans arbetsplats Watson Nordics 
nyrenoverade, ljusa lokal i Vasa. Watson Nordic säljer tv-
tjänster – för både stora och små skärmar. Guss håller fram 
sin smarttelefon: 

– Det är på de här folk allt oftare ser på tv idag.
Thomas Guss är 47 år och utexaminerades från Hanken 

i Vasa 1994 med internationell marknadsföring som huvud-
ämne. Han har fortfarande kontakt med sin högskola där han 
ibland gästföreläser.

– Jag gillar att tala och hålla föredrag.
Numera titulerar han sig affärsutvecklingschef. Watson 

Nordic är en del av Anvia-koncernen. Den erbjuder opera-
törsoberoende bas- och betal-tv-kanaler samt hyrfilmer i 
samarbete med Makuuni. Användaren kan se baskanalerna 
antingen i direktsändning eller i efterskott, tack vare olika 
lagringsfunktioner.

Till Thomas Guss arbetsuppgifter hör att sköta kontak-
terna till företagets strategiska partner. Till dem hör bland 
annat filmstudior, både nationella och internationella.

– Det handlar om att göra upp avtal med filmstudiorna. 
De är mycket specifika i sina licensavtal.

Den största utmaningen för honom är att hålla alla bollar 
i luften samtidigt. Watson Nordic är ett litet bolag, därför 
hoppar han in där det behövs.

– Ingen dag är den andra lik.
Under den senaste månaden har han besökt Nordic Media 

Summit i Köpenhamn. Branschen är i ständig förändring, och 
det gäller att hålla sig à jour med utvecklingen.

– Dessutom har jag hållit en föreläsning på engelska om 
produktutveckling på Hanken och jobbat med våra strate-
giska partner.

Watson Nordic har ambitioner att växa västerut. Ett led 
i denna målsättning är Anvias förvärv av göteborgska Sappa 
TV, som säljer innehåll och tv-tjänster till bostadsbolag, 
större fastighetsägare och konsumenter.

Thomas Guss har nyligen kommit hem från en två veckors 
semester i Turkiet. Där prövade han på parasailing tillsam-
mans med sin sambo Carina Sjöroos.

– Vi var fastspända i en fallskärm som drogs av en mus-
kelbåt och seglade på 120 meters höjd. Det var en mäktig 
upplevelse, säger han.

KD
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DIN DONATION ÄR 
EN RÖST FÖR HANKEN

“Hanken har gett mig en förstklassig utbildning och ett unikt 
nätverk. Med min donation vill jag utrycka min tacksamhet och 
samtidigt ge mitt stöd i ett för Hanken viktig utvecklingsskede”

VARJE EURO RÄKNAS, VAR MED DU OCKSÅ.
WWW.HANKEN.FI/HANKENRETURNS 

HANKEN - DONATOR 


