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HÄNT PÅ HANKEN

AKTUELLT 
PÅ HANKEN 
NETWORK

INSTALLATIONSTALEN 2015

Se installationstalen från 
12.11.2015.

Hanken medlem i QTEM
Hanken har blivit invald som enda finländska universitet i det 
ansedda QTEM-nätverket. 

QTEM står för Quantitative Techniques for Economics and Ma-
nagement och nätverket strävar efter att utveckla den analytiska 
och kvantitativa förmågan hos toppstuderande vid sina utvalda 
akademiska partnerinstitutioner.

Årets marknads-
föringsbok
Hankenprofessorn Magnus 
Söderlund har vunnit priset 
Årets Marknadsföringsbok för 
boken Marknadsföring och 
påverkan på konsumenten, 
som han editerat. Priset delas 
årligen ut av Sveriges Mark-
nadsförbund.

Boken innehåller även ett 
kapitel skrivet av Hankenfors-
karen Johanna Gummérus till-
sammans med Catharina von 
Koskull, Hannele Kauppinen-
Räisänen och Gustav Med-
berg. Det handlar om att unna 
sig själv en lyxig present.

Tänk om...   
i marknadsföring
CERS Centre for Relationship 
Marketing and Service Mana-
gement vid Hanken har i tjugo 
år varit en inspirationskälla för 
att tänka om i marknadsföring. 

I samband med 20-årsjubi-
leet gav CERS ut en elektronisk 
bok på 500 sidor för mark-
nadsförare som vill och måste 
tänka om. Boken ger idéer för 
hur marknadsförare kan tänka 
och göra saker annorlunda för 
att stå ut i mängden.

Jubileumsboken Nordic 
School: Service Marketing 
and Management for the Fu-
ture kan i sin helhet laddas ner 
på Hankens webbplats.

GLADA ÅTERSEENDEN
Under hösten har gamla studiekamrater återsetts och firat tre 
jubileer på Hanken. Först ute var de som började studera på 
Hanken år 1965. De firade 50-årsjubileum i september med en 
rundvandring på Hanken efterföljd av en middag. Ett 55-års-
jubileum firades i början av oktober av dem som inledde sina 
studier år 1960. 

Programmet bestod av en lunch på Hanken och en presenta-
tion av högskolan idag. 

De studenter som skrevs in 1955 firade i oktober 60-årsjubi-
leum med besök på Hanken och efterföljande festlunch.

Är du också intresserad av att träffa dina gamla studiekam-
rater? Kontakta alumnkoordinator Alexandra Koivula för mer 
information om hur du ordnar en årskursträff!

HANKEN 
RESEARCH DAY 
I oktober arrangerades den 
allra första Hanken Research 
Day där Hankenforskarna 
fick presentera och diskutera 
pågående forskning. 

Dagen avslutades med en 
officiell installationsceremoni 
där följande professorer höll 
installationstal:

 » Jaakko Aspara, Grönroos 
professor i marknadsföring 

 » Benjamin Maury, Wahl-
roos, professor i finansiell 
ekonomi

 » Liisa Välikangas, professor i 
innovation management

 » Joakim Wincent, professor i 
entreprenörskap
Installationstalen finns på 

Hanken Network.

AACSB-ackreditering för Hanken 
I november meddelade AACSB International att organisationen beviljat 
Hanken ackreditering. 

AACSB-ackrediteringen representerar en av de högsta utmärkelserna en 
handelshögskola kan erhålla och anses vara en kvalitetsstämpel av högsta 
grad inom utbildningen i ekonomi. 

Endast 5 procent av alla handelshögskolor världen över, som erbjuder 
examensinriktad utbildning, har erhållit ackrediteringen. 

I och med denna ackreditering tillträder Hanken nu den exklusiva gruppen han-
delshögskolor som erhållit de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna, 
nämligen AACSB, AMBA och EQUIS. Endast cirka 75, alltså färre än en procent, av handels-
högskolorna i världen tillhör denna grupp. 

Årskurs 1955 firade 60-årsjubileum med professor Anders Löflund.

FOTO: JAN SARASVUO

Festlig stämning då årskurs 1960 firade 55-årsjubileum på Hanken.

Kom ihåg att uppdatera 
dina kontaktuppgifter 
för att försäkra dig om 
att du får all information 
från Hanken! 
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Se www.hankennetwork.fi 
för mer information och anmälan.
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7–8.4 Search Inside Yourself 
Leadership-utbildning på 
Hanken.
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11.2 Hanken Business Forum 
Seminarium och middag med bl.a. 
Jonas Kjellberg och Liisa Välikangas. 
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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

Fritidssstugor i Tahko och Himos

Professionell utveckling

Ditt nätverk till 4 000 ekonomer

AFFÄRSTÄNK I IDEELL VERKSAMHET
I oktober ordnade Hanken i Vasa ett inspirerande och sam-
tidigt gripande alumnsseminarium om Barncancerfondens 
nya marknadsföringsstrategi under rubriken Case Barn-
cancerfonden: Marketing Science ökar Barncancerfondens 
insamlingseffektivitet. 

Föreläsaren Linus Almqvist är chef för kommunikation 
och insamling på Barncancerfonden i Sverige. Han talade om 
omvärldstrender och hur dessa påverkar kommunikations-, 
varumärkes- och insamlingsarbetet inom den ideella sektorn. 

Almqvist berättade om Barncancerfondens nya strategi, 
hur den utvecklat organisationen och påverkat insamlingsresultaten och hur det var att 
implementera affärstänkande i en ideell organisation. Barncancerfonden har som mål att 
dubblera de insamlade medelen under en fem års period fram till år 2017. 

Världen förändras
Handelsgillet, Ekonomiska Samfundet och Hanken arrangerade sitt traditionella ekono-
miska seminarium på Hanken den 2 november. Årets rubrik var utmanande: Världen 
förändras, hur svarar Finland? 

Seminariet inleddes med en föreläsning av professor Bengt Holmström vid MIT. Han 
talade under rubriken Världsekonomin i omvälvning. 

Därefter följde en paneldiskussion med politikerna Carl Haglund och Hjallis Har-
kimo samt chefsekonom Heidi Schauman på Aktia. Under diskussionen dryftades vad 
politikerna kan göra för Finland i det här läget. Efter paneldiskussionen följde föreläs-
ningar av IT-gurun Mårten Mickos, professor Alf Rehn och bergsrådet Stig Gustavson.

Läs mer om Bengt Holmström och Heidi Schauman på sidorna 5 och 17.
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3.3 When Business is Good
Ett evenemang för dig som är 
intresserad av människor som vill 
göra världen till en bättre plats 
via egna nystartade företag.
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20.5 Internationella alumn-
dagen i Berlin.

Mer information inom kort.

Linus Almqvist.

FOTO: HANNES VICTORZON

FOTO: TORBJÖRN ZADIG
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Internationella studerande, 
en outnyttjad resurs
Då jag skriver detta, har Hanken just fått meddelande om att vi 
blivit ackrediterade av den amerikanska organisationen AACSB. 
I och med den träder Hanken in i den exklusiva gruppen han-
delshögskolor som erhållit de tre mest prestigefyllda internatio-
nella ackrediteringarna, nämligen AACSB, AMBA och EQUIS. 
Tillsammans utgör dessa en garanti för att Hanken håller en hög 
standard, även i internationell jämförelse. 

Internationalisering är ett måste för en 
handelshögskola som Hanken, och vi vill 
i framtiden locka allt fler internationella 
studerande. Detta ser jag som ett naturligt 
komplement till den starka finlandssvenska 
gemenskap vi har på Hanken idag. Jag ser 
det också som ett livsvillkor för den finländska 
ekonomins framtida konkurrenskraft. 

För att klara sig i den globala konkurren-
sen bör finländska bolag bli bättre på att föra 
ut sina produkter och tjänster utanför landets 
gränser. Detta kräver insikt i och kunnande 

om den lokala marknaden, affärskulturen och konsumentbete-
endet. Vem är inte bättre på att erbjuda denna insikt, om inte de 
internationella studerande som redan finns i Finland? 

I Finland finns idag ca 15 000 internationella studerande. 
Majoriteten av dem önskar hitta jobb i Finland efter sina studier. 
Trots detta finns färre än hälften av dem kvar i Finland efter sin 
examen. Vi har alltså en enorm outnyttjad resurs i den interna-
tionella kunskapspool som finns i vårt land.

Historien har dock visat att det inte är helt problemfritt för 
icke-finländska studerande att hitta jobb i Finland. Här ser jag att 
universiteten kan ha en central roll genom att föra undervisning 
och affärsliv närmare varandra. Hanken är en föregångare i detta 
avseende i och med en aktiv företagsnärvaro i undervisningen, 
till exempel i form av gästföreläsningar, casekurser, och olika 
projekt. Vi uppmuntrar även våra internationella studerande 
att söka praktikplatser under sin studietid och kan till och med 
erbjuda ett visst finansiellt stöd för detta. 

Även ni alumner kan bidra till att öka våra internationella 
studerandes arbetslivserfarenhet. Detta kan ni göra till exempel 
genom att erbjuda en praktikplats eller sommarjobb för en av 
våra internationella studerande. 

Med en högklassig utbildning kombinerad med ett löfte om 
karriärutsikter i Finland kan Hanken hävda sig stort på den 
globala utbildningsmarknaden och även bidra till en positiv 
utveckling för Finlands ekonomi.

MINNA MARTIKAINEN

PROFESSOR I  REDOVISNING

PROREKTOR MED ANSVAR FÖR UNDERVISNING

LEDAREN
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Effektivitet kan inte sparas fram
Ett recept för att effektivera högskoleutbildningen 
i Finland är att bara fyra universitet skulle vara 
forskningsuniversitet. Förslaget kommer från pro-
fessor Bengt Holmström, Finlands internationellt 
kändaste nationalekonom.

– De andra universiteten skulle erbjuda kandidatutbild-
ning. Men då måste de ha ett bredare spektrum av ämnen, 
precis som i gymnasiet, men på en högre nivå, säger Bengt 
Holmström. 

Just så är kandidatexamen uppbyggd i USA där studen-
terna inte läser något specifikt område i början. 

– Mitt och andra professorers jobb är att hjälpa studen-
terna se vad de är bra på och intresserade av. Det finns endast 
en examen i slutet av kursen; godkänns inte den får du vänta 
ett år på nästa chans. 

Som långvarig professor vid toppuniversitetet Massachu-
setts University of Technology MIT i USA är Bengt Holm-
ström van vid att kämpa, både om de bästa studenterna och 
för sin professorsstol.

När han i början av november talade på Handelsgillets, 
Ekonomiska Samfundets och Hankens aktualitetssemina-
rium var han konfunderad över den finländska regeringens 
iver att dra ner universitetsanslagen med 75 miljoner euro 
redan nästa år. 

– Universitet rör sig långsamt och arbetar på långsikt. 
Nedskärningarna är ett kraftigt ingrepp i universitetens 
autonomi och beslutet har därför en långsiktig signalverkan. 

Följden av besparingarna har inte låtit vänta på sig. Till 
exempel Helsingfors universitet har meddelat att 1 200 
anställda måste bort inom de närmaste åren.

ÅTGÄRDER UTAN DISKUSSION
Holmström betonar att han är helt överens om att universi-
tetens och högskolornas arbetssätt i Finland borde ses över. 

– Men att bara dra ner finansieringen utan en egentlig 
diskussion om utbildningens innehåll känns inte rätt. I stället 
borde vi kanske diskutera varför vi har en bra grundskola och 
ett bra gymnasium i Finland, men sedan tappar mark på ett 
par år jämfört med exempelvis USA.

En stor skillnad mellan de två ländernas studiesystem är 
att kandidatexamen är en separat och meningsfull examen i 
USA och mer eller mindre en delexamen i Finland. 

I USA börjar hälften av studenterna jobba efter kandidat-
examen, som innebär fyra år av intensiva studier. En del av 
dem som går ut i arbetslivet efter högskolan i USA återvänder 
inom några år till studielivet för en MBA som innebär heltids-
studier och som är jämförbar med en ekonomie magisters-
examen hos oss. 

Många av handelshögskolorna kallas MBA Schools och de 
tar inte ens emot personer utan arbetserfarenhet. Därför är 
medelåldern för MBA-studenter i USA 27 år.

PROFESSORN SOM COACH
När det amerikanska utbildningssystemet är skapat på en 
marknad där man konkurrerar om allting är det logiskt att 
universiteten tävlar om de bästa studenterna. 

– I USA har professorerna sitt anseende att se till, precis 
som en idrottstränare. Det innebär att vi verkligen vinnlägger 
oss om att göra oss och våra institutioner lockande i studen-
ternas ögon.

Att systemet är ett annat i Finland såg Holmström klart 
när han valdes in i styrelsen för Aalto-universitetet.

– Jag träffade studenter som inte hade sett en professor 
under de tre första åren. Orsaken är enkel; när det alltid finns 
studenter har en professor inget tryck på sig att ägna sig åt 
studenterna. Nu hälsar professorerna vid universitetet på 
sina nya studenter redan den första dagen. 

Bengt Holmström betonar att hans kommentar gäller 
själva systemet i Finland, inte professorernas kompetens. 
Men allting återspeglar sig på utbildningens effektivitet.

– När jag började studera vidare vid Stanford University 
efter examen vid Helsingfors universitet märkte jag att om 
jag studerat enligt den amerikanska modellen, skulle jag ha 
blivit klar med motsvarande studier på två år, i stället för 
fyra i Finland.

TEXT: BO INGVES

FOTO: HANNES VICTORZON

Bengt Holmström förvånar sig över nedskärningen av universitetsanslagen.
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ARBETSPLATSEN 
 – bättre än sitt rykte
De flesta trivs på sina jobb, även om medierna ofta 
målar upp en dyster bild av stämningen på arbets-
platserna. Utvecklingen går i rätt riktning, men fort-
farande kostar bristerna i välbefinnande samhället 
25 miljarder euro årligen.

”Stressen på arbetsplatserna ökar och allt fler blir utbrända. 
Överallt minskar man personalen och de få som blir kvar 
måste jobba dubbelt så mycket. Arbetsplatsmobbning sker 
på var och varannan arbetsplats.”

Så kan man sammanfatta den bild av arbetsplatser som 
medierna förmedlat de senaste åren. Forskningsresultat visar 
däremot att allt fler trivs på sina jobb och att ohälsan minskat 
under de senaste tio åren.

– I synnerhet sjukpensioneringarna har minskat, vilket är 
den största enskilda arbetsmarknadsrelaterade kostnaden för 
den offentliga ekonomin, säger Guy Ahonen, forskningspro-
fessor på Arbetshälsoinstitutet.

Den positiva utvecklingen kan delvis förklaras med att 
den allmänna utbildningsnivån stigit och att industriarbete 
till stora delar ersatts med kunskapsarbete. Förbättringar i 
säkerhet och ergonomi har gjort att olyckor och fysiska ska-
dor minskat.

– Arbetsgivarnas ökande intresse för personalens välmå-
ende syns också i Arbetshälsoinstitutets regelbundna under-
sökningar. Många storföretag har satsat på att tidigt upptäcka 
och åtgärda arbetsskador, både fysiska och psykiska.

NYA UTMANINGAR
Finland har toppat statistiken i Europa när det gäller arbets-
platsmobbning, men också här har arbetsgivarnas insatser 
generellt blivit effektivare.

– Ju tidigare arbetsgivaren ingriper desto lättare blir det 
att åtgärda problemen innan den konkreta tvistefrågan ske-
nat iväg och blivit systematisk mobbning, säger Denise Salin, 
Akademiforskare och professor på Hanken.

Hon påpekar att det visserligen uppstått en rad nya utma-
ningar på arbetsplatserna.

– Det har blivit svårare att skapa en arbetsgemenskap och 
en stark anknytning till arbetsplatsen eftersom allt fler arbe-
tar i projektanställningar, som inhyrda eller på distans. Att 
anställningstryggheten minskat och allt fler upplever osäker-
het om den egna arbetsplatsens framtid skapar också stress.

Organisationerna har blivit plattare och ansvar har i 
många fall delegerats till personer som inte är bekväma i 
chefsrollen.

– Numera bygger en stor del av produktionen på samar-
bete mellan människor. I Finland har cheferna varit bra på 
att leda processer och industriell produktion, men på senare 
tid har de tvingats bli bättre på att leda människor.

Här ser Ahonen att Nätverket för ledarskapsutveckling, 
som regeringen Katainen initierade, har gett resultat.

– Gränsen mellan arbetshälsoforskning och praktik 
var tidigare skarp, men genom nätverket har man lyckats 
föra över forskningsresultat och goda exempel till dagligt 
ledarskap.

NÖJD, FRISK OCH PRODUKTIV
Trots förbättringarna finns det fortfarande mycket att vinna 
på att fortsätta utveckla arbetshälsan, både mänskligt och 
ekonomiskt. Bristerna i välbefinnande på arbetsplatserna 
beräknas årligen kosta samhället 25 miljarder euro, upp-
delat i lika delar på sjukpensioneringar, sjukfrånvaro och 
vårdkostnader. 

– Jag upphör aldrig att förvånas över att man inte åtgär-
dar de här problemen. Min tes är att företagen borde göra 
personalbokslut för att högsta ledningen ska få rapportering 
om hur personalen mår. I de företag, där man infört perso-
nalbokslut, har också personalens välbefinnande ökat, säger 
Ahonen.

Även om ledningen månar om personalen kan ett tufft 
marknadsläge tvinga företag att göra drastiska nedskärningar.

– Det finns inga magiska formler för hur man ska genom-
föra förändringar så att alla är nöjda, men det finns bättre 
och sämre sätt. Börja alltid med att förklara bakgrunden till 
förändringen och diskutera öppet.

Man ska inte heller underskatta signaleffekten. Om 
de anställda förväntas ställa upp på en sparkur är det inte 
lämpligt att nyckelpersoner och ledningen samtidigt tar ut 
bonusar.

– För att en anställd ska vilja göra det lilla extra för sin 
arbetsgivare och ge en positiv bild utåt krävs att ledningen 
delar på bördan. På den punkten finns ännu mycket att för-
bättra, säger Denise Salin.

JOHAN SVENLIN

ARBETSPLATSVÄLMÅENDE

HUR MÅR VI PÅ JOBBET? 
Bristerna i välbefinnande på arbetsplatserna är fortfa-
rande stora. Och dyra. I temablocket om arbetsplats-
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Politisk vilja för ökad effektivitet
Samhällsfördraget kraschade visserligen mot ett 
kompakt motstånd, men målen och delvis medlen i 
regeringsprogrammet finns kvar. I spetsprojekten 
ska flitfällor och sysselsättningshinder röjas.

Riksdagen behandlar snart lagförslaget som ska ge handeln 
friare öppettider. Det är ett första steg i regeringens strävan 
att stimulera arbetsmarknaden. Nästa steg blir att öka möj-
ligheterna att ingå lokala avtal på arbetsplatser, bland annat 
om löner och arbetstider.

– Lokala avtal skulle uppmuntra arbetsgivare att rekry-
tera mer personal och ge en bättre flexibilitet, speciellt i eko-
nomiskt osäkra tider, säger Patrik Tötterman, överinspektör 
på arbets- och näringsministeriet.

Enligt honom är det en ödesfråga för samhällsekonomin 
att få in alla grupper i arbete. Ungdomsarbetslösheten har fått 
mycket uppmärksamhet, men Tötterman påminner om två 
andra marginaliserade grupper på arbetsmarknaden.

– Det finns omkring 40 000 handikappade som står utan-
för arbetsmarknaden, trots att de kan och vill arbeta. Vi måste 
bli bättre på att kombinera tjänster mellan olika myndigheter 
och röja hinder för dem som vill jobba.

Den andra bortglömda gruppen är arbetslösa över 55 år.
– En del arbetsinsatser behövs endast under vissa tider 

och för vissa kanske deltidsarbete passar bäst. Om man hade 
lokala system, där lönen bygger på arbetsinsatsen, skulle 
arbetsgivare våga anställa också dem som inte är unga och 
kärnfriska.

ARBETE SKA LÖNA SIG
Tötterman inser att tankegångarna om prestationsbaserade 
lokala avtal väcker politiska reaktioner, men framhåller att 
det nuvarande systemet är långt ifrån perfekt. 

– Vi har stora samhällsekonomiska utmaningar och 
måste se vilka modeller det finns i andra länder, testa dem 
hos oss och utvärdera resultatet.

Bland regeringens 26 spetsprojekt finns flera åtgärder 
som berör arbetsmarknaden, däribland ”Vägar in i arbetslivet 
för partiellt arbetsföra”. Ett annat spetsprojekt syftar till att 
göra det lönsamt för arbetslösa att ta emot arbete. 

I Tyskland röjdes en flitfälla 2005, när man tidsbe-
gränsade arbetslöshetsunderstödet till högst tolv måna-
der, varefter den arbetslösa endast fick grundbeloppet i 
socialförsäkringen.

– Reformen fick en stor inverkan på arbetsmarknaden. 
Både sysselsättningsgraden och viljan att arbeta ökade märk-
bart, säger Timo Hener, forskare på ekonomiska forsknings-
institutet CESifo.

Tyskland höjde också pensionsåldern 2011 från 65 till 67 
år och införde 2013 en lagstadgad minimilön på 8,15 euro i 
timmen.

– De här två åtgärderna har ännu inte uppnått sina fulla 
effekter och är därför svåra att bedöma i det här skedet, till-
lägger Hener.

REKORDFRISKT I SVERIGE
Sverige har under den pågående lågkonjunkturen hört till de 
få länder där ekonomin gått bra, delvis tack vare reformer i 
arbetslöshetsersättningarna. Också sjukfrånvaron sjönk under 
Reinfelds regeringstid till rekordlåga nivåer för Sverige.

– Det var ett resultat av omfattande politiska reformer 
och åtgärder. Aktiviteten ökade hos alla parter, det blev färre 
fall av sjukfrånvaro och de som varit sjukskrivna kom snab-
bare tillbaka i arbete, berättar Catharina Bäck, förhandlare 
och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. 

Bland annat blev bedömningen av arbetsförmågan hos 
långtidssjukskrivna mer systematisk vid fasta bedömnings-
punkter, ersättningsnivån sänktes vid sjukfrånvaro över ett 
år från 80 till 75 procent och en bortre tidsgräns för sjukpen-
ningen infördes. 

I Sverige infördes en karensdag för sjukfrånvaro redan 
1993.

– Korttidssjukfrånvaron sjönk när karensdagen infördes 
och är inom den privata sektorn ganska stabil över tiden. 
Däremot har sjukfrånvaro, som är längre än tre veckor, varie-
rat under decennierna. Vi vill inte ha tillbaka nivåerna från 
början av 2000-talet, säger Bäck.

JOHAN SVENLIN

ARBETSPLATSVÄLMÅENDE

välmående kan du läsa om fel och brister, innovativa 
lösningar, forskning som kan ge ett hållbarare arbets-
liv och om nöjdare människor. 

FOTO: 123RF
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FORSKNING GER UNDERLAG
   för arbetslivsbeslut

– Det är en härlig tanke att forska kring något konkret som 
lagstiftarna kan ta till sig. Förhoppningsvis hjälper resulta-
ten dem att fatta hållbara beslut, säger Charlotta Niemistö, 
projektledare för Hankens forskarteam.

I hennes team ingår forskardoktor Annamari Tuori och 
professor emeritus Jeff Hearn som dock inte jobbar heltid för 
projektet. Dessutom medverkar magisterstuderandena Linda 
Danskanen och Cecilia Grönroos som forskningsassistenter 
under några månader.

Teamet är en del av det så kallade WEALL-konsortiet som 
finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands 
Akademi. Förutom Hanken ingår Helsingfors universitet 
och Jyväskylä universitet i konsortiet. Det leds av professor 
Marjut Jyrkinen vid Genusforskning på Helsingfors univer-
sitet. Hon har ett förflutet på Hanken där hon disputerade för 
filosofie doktorsgraden för tio år sedan.

Det tvärvetenskapliga projektet ska studera jämlikhet och 
ojämlikheter i arbetslivet bland annat då det gäller region, 
ålder, generationer, etnisk bakgrund och kön. Projektet, som 
startade i början av oktober, pågår till slutet av år 2020.

Finlands Akademi har beviljat cirka 3 miljoner euro för 
projektet fram till slutet av år 2017 då en mellanevaluering 

görs. Av summan har 750 000 euro anslagits för forskarna 
på Hanken. För hela femårsperioden torde Finlands Akademi 
bevilja projektet över 7 miljoner euro och då blir Hankens 
andel närmare 1,8 miljoner euro.

Projektet WEALL är i sin tur en del av Finlands Akademis 
program Jämlikhet i samhället. Avsikten med det är att finna 
lösningar som stöder en hållbar och jämlikhetsfrämjande 
reform av basservice och förmånssystem.

VILL FÖRHINDRA UTBRÄNDHET
Projektet har dels en vetenskaplig målsättning, dels en sam-
hällelig. Charlotta Niemistö berättar att en betydande del av 
Hankens forskningsinsats gäller hur man orkar på jobbet och 
hur man ska klara sig i det hektiska och gränslösa arbetslivet, 
utan att bränna ut sig.

– Den förra regeringen ville förlänga yrkeskarriären i 
början, i mitten och i slutet, men det går inte ihop med att 
arbetstakten skruvas upp, säger hon.

Hon är också skeptisk till beslutet att förkorta alterne-
ringsledigheten från ett till ett halvt år, speciellt då allt tyder 
på att pensionsåldern höjs.

En annan stor fråga är hur man ska värna om arbetstagarnas 

Forskare på Hanken ska ta fram underlag som politikerna kan stöda sig på då de i framtiden 
beslutar om hur mycket och hur länge vi ska arbeta. Forskarna studerar gränserna mellan jobb 
och det övriga livet. Målsättningen är att bidra till ett hållbart och inkluderande arbetsliv.

ARBETSPLATSVÄLMÅENDE

Annamari Tuori och Charlotta Niemistö.
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ALUMNERNA SVARAR 
En snabb enkät bland Hankens alumner visar att arbetstiden 
för flertalet inte räcker till. Frågan ställdes till 3 544 personer.  
Av dem svarade 880 (24,8 %).

Fråga: 
Hinner du göra ditt jobb under normal arbetstid (9–17)?

Ja
33,2%

Nej
66,8%

hälsa i slutet av karriären för att undvika förtida pensioneringar. 
– Alltid då någon snabbt lämnar en organisation för-

svinner också en mängd kunskap. Därför borde det finnas 
stödande strukturer som bromsar avgångstakten, säger Char-
lotta Niemistö.

FLEXIBILITET ELLER NONSTOP ARBETE?
Hankenforskarnas fokus kommer att ligga i gränslandet mel-
lan jobbet och det övriga livet därför att området är aktuellt 
i många branscher där arbetstiden och -platsen där arbetet 
utförs saknar betydelse. 

– Det är viktigt att kunna leda en organisation så att man 
beaktar de risker flexibiliteten medför. Om gränserna försvin-
ner måste man åtminstone förhindra att arbetstagarna mår 
dåligt av det, betonar Charlotta Niemistö.

En annan viktig fråga är hur åldern påverkar organisatio-
nen. Tidigare forskning visar att speciellt unga, välutbildade 
och ambitiösa, som jobbar i kunskapsintensiva branscher, 
ofta bränner ut sig. Inte bara en, utan flera gånger. Sedan 
byter de bana.

– Om man bränner ut sig upprepade gånger innan man 
fyllt 35 är det, förutom en personlig tragedi och en talang-
förlust för organisationen, ett samhällsekonomiskt problem, 
som beslutsfattarna borde hitta en lösning på, säger Charlotta 
Niemistö.

Hankenteamet har inte ännu slagit fast vilka branscher 
forskningen ska koncentrera sig på. En ambition är att syna 
flera branscher där man jobbar dygnet runt, där verksam-
heten sker i olika tidszoner och organisationen därför är 
verksam nonstop.

Teamets intresse riktar sig också mot till exempel it- 
och mot vårdbranschen. Här skulle det, enligt Charlotta 
Niemistö, vara lämpligt att undersöka sociala kategorier, 
etnisk tillhörighet och genusrelaterade frågor. Som en 
intressant motvikt till den kvinnodominerade vårdbran-
schen tänker hon sig en jämförelse med till exempel 
hamnarbetare.

Även om forskarna i huvudsak ser på problematiken ur 
ledarskapssynvinkel kommer de också att gå in på gällande 
praxis i organisationerna.

VAD SÄGER TYSTNADEN?
Ett speciellt fokus kommer dessutom att ligga på tystnaden, 
det vill säga centrala frågor som man tiger om, trots att de kan 
påverka hela organisationen och människorna i den.

På Hanken tar sig Annamari Tuori an uppdraget att 
undersöka tystnaden. 

– Det är en utmaning att undersöka något man inte talar 
om. Men först måste vi få reda på vad man talar om. Det 
är viktigt att förstå sammanhanget för att kunna se vad som 
saknas, säger hon

Hon anser det vara betydelsefullt att tala om tystnaden 
för att kunna ändra på sådant som inte fungerar i organi-
sationen. I sin tidigare forskning har Annamari Tuori bland 
annat undersökt tystnaden om olika sociala kategorier och 
marginaliserade grupper i organisationen. 

– Det är till exempel ofta svårt att tala om ojämlikhet när 
det gäller kön, etnisk tillhörighet, sexuell orientering och 
ålder, konstaterar hon.

Vanligt är också att man inte vill föra fram kritik och även 
kan hålla tyst om idéer som kunde utveckla organisationen.

– Dessutom är tigandet inte alltid medvetet. Alla förstår 

inte allt på samma sätt. Människor i olika positioner har olika 
synsätt, påpekar Annamari Tuori.

Enligt henne är till exempel rädsla och uppgivenhet vik-
tiga orsaker till att man tiger. Människor kan vara rädda för 
konsekvenserna av att lyfta upp ett problem eller ha en känsla 
av att det inte lönar sig att göra det, till exempel på grund av 
kulturen i organisationen.

– Det bland annat visat sig att man inte vågar avslöja att 
man är utbränd, noterar hon.

INTRESSENTER SPARRAR
WEALL skiljer sig från konventionella forskningsprojekt på 
det sättet att flera intressenter är inblandade. Under resans 
gång samarbetar forskarna med några ministerier, arbets-
marknadsparter och företag. Meningen är att intressenterna, 
som för tillfället är 15, fungerar som ett bollplank.

– Intressenterna spelar en central roll. Det är viktigt för 
oss att få veta hur de anser att saker och ting ligger till, säger 
Charlotta Niemistö.

Hon betonar också vikten av en kontinuerlig dialog med 
intressenterna så att dessa kan hålla sig ajour med vad forsk-
ningen resulterat i och ser hur forskarna tänker gå vidare.

– Men, säger Charlotta Niemistö, vi lovar inte konkreta 
förslag till reformer också om vi tangerar till exempel familje- 
och alterneringsledigheter. Vi jobbar inte för politikerna. Vi 
forskar för att generera kunskap och information. Och vi hop-
pas att forskningen är till nytta för samhället.

Charlotta Niemistö konstaterar att projektet föder stora 
mängder data och hoppas att några Hankenstuderande får 
upp ögonen för projektet och beslutar sig för att skriva en 
pro gradu-avhandling eller rentav doktorera på någon av de 
frågor som berörs.

Hon ser också fram emot att resultaten omsätts i prak-
tiken. Men då det sker är vi redan inne på nästa valperiod.

TEXT: PETER NORDLING

FOTO: HANNES VICTORZON

ARBETSPLATSVÄLMÅENDE
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Klockan tickar också på 
Alexandra Vikbergs och 
Anniina Ahos arbetsplats 
Aveo, men var och en 
bestämmer över sina egna 
arbetstider.

På Aveo behöver inredningsplanerarna inte jobba 
fasta tider för att få projekten klara. I stället har 
de flextid och väljer själva när de kan arbeta mest 
koncentrerat och effektivt. Det är inte nödvändigtvis 
under traditionell kontorstid.

Talesättet att skomakarens barn har de sämsta skorna stäm-
mer inte in på Aveo. En stor del av kundkretsen är företag 
som vill ha experthjälp för att skapa trivsamma och funk-
tionella arbetsplatser för sina anställda. Trivsamt och funk-
tionellt är också en passande beskrivning på Aveos huvud-
kontor, som är inrymt i bottenplanet på ett egnahemshus i 
det lugna bostadsområdet Vikinga i Vasa. En skylt uppmanar 
vänligt alla besökare att ta av sig skorna i tamburen.

– Vi vill att våra kunder ska kunna ta tid på sig när de 
kommer hit. De får ta av sig skor och jacka, ta en kopp kaffe 
och sitta i lugn och ro med oss och planera, förklarar Anniina 
Aho som sedan 2010 arbetat på Aveo och i oktober tog över 
grundaren Anna Häggbloms vd-stol.

Häggblom är numera styrelseordförande i bolaget och 
ägnar sig bland annat åt att föreläsa och utveckla nya koncept.

– Annas idéer finns här i väggarna. Hon uppmanade oss 
anställda att alltid tänka själva och gav oss både frihet och 
ansvar att klara arbetsuppgifterna, berättar Alexandra Vikberg 
som sedan årsskiftet arbetar som ekonomiansvarig på Aveo.

SKRATTAR OCH TRÄNAR TILLSAMMANS
Aveo har sex anställda, plus två som är föräldralediga. Samt-
liga är kvinnor. På måndagar går de till gymmet tillsammans 
och på onsdagar är det yoga.

– Det är bra för sammanhållningen att göra saker till-
sammans utanför arbetsplatsen. Vi vill också motivera de 
anställda att ta hand om sig själva på fritiden, säger Aho.

Lite fördomsfullt skulle man kanske gissa att det grälas, 
intrigeras och talas bakom ryggen på en helkvinnlig arbets-
plats. Så är inte fallet på Aveo, intygar Aho och Vikberg. Även 
om ansvarsområdena har gränser råder varken revirtänkande 
eller intern konkurrens.

– Ibland är vi av olika åsikt men då låter vi sakargumenten 

tala i stället för att gå till personligheter. Vi känner varandra 
ut och in och skrattar mycket tillsammans, säger Aho.

Flera av de anställda har kommit in i företaget genom 
praktikperioder.

– Det är en fördel att man får lära känna varandra innan 
man anställer en ny medarbetare. 

RUTINERADE TIDSPLANERARE
När vi besöker Aveo en onsdag förmiddag är alla på plats, 
men ofta är någon stol tom. En anställd bor i Seinäjoki och 
jobbar på distans ett par dagar i veckan, någon kan vara 
hundvakt eller sitta hos frissan under kontorstid.

– Man är effektivare om man själv får välja vilka timmar 
man jobbar. I webbshoppen behöver vi ha betjäning under 
öppettiderna, men annars är det fritt att arbeta när man vill, 
säger Aho.

– Det är ganska vanligt att någon arbetar ett par timmar 
längre vissa dagar för att ta ett långt ledigt veckoslut, tillägger 
Vikberg.

Det finns inget avtal om att de anställda ska vara på plats 
vissa dagar eller tidpunkter.

– Vill man jobba lördag-söndag i stället för två vardagar 
så är det okej, förutsatt att det inte bromsar kundprojekt. För 
att faktureringen för kundprojekten ska bli korrekt behöver 
de anställda ändå redovisa sina arbetstimmar, medger Aho.

Kundprojekten sätter vissa tidsramar. Vissa projekt 
sträcker sig över många veckor, beroende på kundens situa-
tion och eventuella leveranstider av populära möbler.

– Vår personal är skicklig också på att bedöma sina insat-
ser i projekten och behöver ytterst sällan offra veckoslut för 
att hinna bli klara, säger Aho.

Ibland behöver företaget personalens insatser på mässor 
eller andra evenemang som sker utanför normal kontorstid.

– Ja, då vi ställer upp utan att klaga och tar ut en ledig 
vardag i stället, säger Vikberg.

Svårare än så behöver det inte vara.

TEXT: JOHAN SVENLIN

FOTO: JOHANNES TERVO

Effektivare arbete med flextid
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DIGER FORSKNING I JÄMSTÄLLDHET
De forskningsprojekt om genus och jämställdhet i 
arbetslivet som Hankenforskare och professorer 
har lett eller deltagit i har betytt miljontals euro i 
forskningsbidrag, otaliga internationella och in-
hemska publikationer, framgångsrika doktorer och 
samarbete med forskningsinstitutioner över nästan 
hela världen.

Forskningen om genusfrågor i större och mindre organi-
sationer har en lång och framgångsrik historia på Hanken. 
Den främsta primus motorn sedan början av 2000-talet är 
Jeff Hearn, professor emeritus vid institutionen för före-
tagsledning och organisation.

Under åren har det blivit flera stora forskningsprojekt, 
med många forskare inte bara från Hanken. Jeff Hearn har 
deltagit i de flesta av de cirka 15 forskningsprojekt om genus 
och jämställdhet i arbetslivet där Hanken varit med.

– Jag har ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt forskning 
om organisationer och genusaspekter och är glad över att se 
att arbetet fortsätter och att våra projekt beviljas finansiering, 
det är ett bevis på att det vi gör är viktigt, säger Hearn och 
fortsätter:

– Frågor om genus, organisation och företagsledning är av 
vital betydelse för både forskningen och affärslivet – även om 
detta fortfarande inte är uppenbart för förvånansvärt många, 
både inom den akademiska världen och i businessvärlden.

OLIKA ASPEKTER 
Forskningsprojekten har varit allt från ett till fem år långa. 
Kontakterna till andra forskare och forskargrupper i bland 
annat Kanada, Sydafrika, Australien, och i hela Europa är 
många och livliga. 

– Även om genusfrågor i organisationer ligger i fokus har 
vi också forskat i ålders- och rasfrågor i organisationer ur ett 
jämställdhetsperspektiv.

Ett av de större, numera avslutade projekten handlade 
om hur man kan främja kvinnors karriärer i mellanstora 
organisationer. Projektet Naisurat fokuserade på hur man 
ska hitta nya möjligheter för att öka jämställdheten mellan 
könen i arbetslivet. 

– Vi har också studerat i hur hög grad organisationer och 
arbetsgivare är intresserade av arbetstagarnas välbefinnande 
och vilka riktlinjer för välmående i arbetet företagen har, eller 
huruvida cheferna i tillväxtföretag bara beaktar affärsresultat 
i stället för arbetstagarnas välbefinnande.

I ett annat projekt studerade Hankens forskare konsult-
byråer med hög profil och fokuserade på nyutexaminerade 
konsulter och hur de balanserade jobb och privatliv.

STENHÅRD KONKURRENS
Den moderna forskaren lägger ner mycket tid på att ansöka 
om finansiering för sina forskningsprojekt. I Finland är 

Finlands Akademi (FA) den stora finansiären, men konkur-
rensen om projektfinansiering är stenhård. 

Jeff Hearn har under åren beviljats FA- och annan finan-
siering värd omkring tre miljoner euro, och inte bara för 
projekt på Hanken. Då är inte det nya projektet WEALL 
(se s. 8) medräknat. Andra stora finansiärer förutom FA 
har varit EU och Nordiska ministerrådet. Hearns Hanken-
relaterade projekt om genus, jämställdhet och mångfald i 
arbetslivet med mera är hittills 11 till antalet.  

 Innan Jeff Hearn kom till Finland från Storbritannien i 
slutet av 1990-talet hade han varit prefekt och forskarprofes-
sor vid olika brittiska universitet, bland annat Manchester 
University. Professor på FLO vid Hanken blev han 2003. 

Hearn ser flera intressanta trender för framtiden inom 
sitt forskningsområde.

– Det sker en förskjutning, från att ha sett genusfrågor 
och jämlikhet mellan könen som enbart ett individuellt val 
eller ett gruppbeteende, till att se genusaspekter i ett mycket 
bredare perspektiv, till exempel inom finanssektorn och i den 
strukturella fördelningen av resurser. Nu sätts också mer 
fokus på genusperspektivet när det gäller män och masku-
linitet i ledarskap. 

ÅSA NYMAN

ARBETSPLATSVÄLMÅENDE

Jeff Hearn har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt forskning om orga-
nisationer och genusaspekter.
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Lyckliga människor 
skapar bättre företag
Chade-Meng Tan, 45, är Google-ikonen som pensionerade sig för att på heltid ägna sig åt meditation och 
fredsarbete. Hans målsättning är att under sin egen livstid skapa bättre förutsättningar för världsfred och 
han har dessutom en aktuell koppling till Hanken.  

Efter 15 år som ingenjör på Google satsar Chade-Meng Tan nu på meditation 
och välgörenhet. Han tror att företag som satsar på att utveckla empati, med-
veten närvaro och glädje blir framgångsrikare och att de i slutändan skapar 
en bättre värld. 

1212

ARBETSPLATSVÄLMÅENDE

– På 1950-talet började det bli vanligare med företagsledare 
som motionerade. De möttes av skepticism och många ifrå-
gasatte öppet att cheferna ödslade tid på motion. I dag är det 
vanligt att motionera och största delen av företagsledarna jag 
träffar är i god fysisk form. Man har märkt att motion gör 
att man orkar bättre, mår bättre och lyckas bättre på jobbet. 
Meditation har samma effekter för sinnet som motionen har 
för kroppen. Mår man bra på ett emotionellt plan uppnår 
man direkt konkurrensfördelar, säger Chade-Meng Tan.

Chade-Meng Tan är känd för sitt arbete på Google där 
han bland annat, under titeln ”Jolly Good Fellow”, byggde 
upp en kurs i medveten närvaro och emotionell intelligens: 
Search Inside Yourself. Kursen har utmynnat både i en bok 
och i ett utbildningsinstitut, vilket i dag organiserar kurser i 
emotionell intelligens runt om i världen. 

Chade-Meng Tan har också nominerats till Nobels freds-
pris sju gånger eftersom han är en av initiativtagarna till 
nätverket One Billion Acts of Peace, en webbplattform där 
människor kan dela med sig av och samlas kring aktiviteter 
som främjar fred. 

LYCKLIGA FÖRSÄLJARE SÄLJER MER
Enligt Chade-Meng Tan finns det en stark koppling mellan 
emotionellt intelligenta företag och världsfred. 

– Förutsättningarna för fred är ändå ”bara” en biprodukt. 
För att företag ska intressera sig för att bli bättre på medveten 
närvaro krävs att de ser konkurrensfördelar och framgång 
som den främsta drivkraften, säger han.

Vilka är de största konkurrensfördelarna?
– Försäljning, kreativitet, koncentration och ledarskap. 

Glada försäljare säljer mer. Är du glad i dag är du kreativare 
i dag, i morgon och i övermorgon. Koncentrationen förbättras 
när du tränar ditt sinne i medveten närvaro och en lugn och 
empatisk person är en bättre och effektivare ledare.

Chade-Meng Tan påpekar att alla vill vara framgångsrika. 
Om man då upptäcker en metod som är bra för ens yrkesliv, 
för ens arbetskamrater och för ens företag eller organisation, 
prövar man den gärna.

– De goda effekterna kommer på köpet. De är oundvikliga.
Medveten närvaro känns just nu som en trend på många 

plan, och det finns otaliga instanser som erbjuder kurser i 
meditation och mindfulness. För många människor låter 
fördelarna, som man uppnår med meditation och övningar 
i medveten närvaro, som självklarheter. Chade-Meng Tan 
säger att de flesta vet vad som är rätt och fel men att de inte 
vågar fatta rätt beslut.

– För att våga bryta normer och för att verkställa nya 
kreativa lösningar behöver man ett starkt sinne. Våra exper-
ter ger de rätta verktygen att träna sinnet.

EN SATSNING PÅ EFFEKTIVITET
När ett företag erbjuder sina anställda träning i medveten när-
varo är syftet ofta att öka effektiviteten och minska stressen. Det 
säger filosofie doktor Mira Karjalainen, forskare vid institutionen 
för företagsledning och organisation på Hanken och docent vid 
teologiska fakulteten på  Helsingfors universitet. 

Hon har bland annat forskat i hur övning i medveten närvaro 
påverkar personer som jobbar med krävande expertuppgifter, till 
exempel konsulter, jurister och revisorer.

– I många arbeten fördelar man i dag sin uppmärksamhet på 
flera olika saker samtidigt. Flera projekt kan pågå simultant och 
man förväntas vara anträffbar per telefon, genom e-post och via 
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GLOBAL KURS I MINDFULNESS   
PÅ HANKEN
 » I början av april ordnar institutet Search Inside Yourself 
Leadership Institute (SIYLI) i samarbete med Hanken 
och företaget Center for Mindfulness Finland en två-
dagars kurs i medveten närvaro. 

 » Teman som behandlas på kursen är bland annat emo-
tionell intelligens, självkännedom, motivation, empati 
och sociala färdigheter. Kursen fokuserar på praktiska 
övningar och ledarskap. 

 » Kursen ordnas den 7–8 april på Hanken i Helsingfors 
och kostar, beroende på anmälningsdag, mellan 930 
och 1 230 euro. Hankenalumner får anmäla sig för 
det lägre priset ända fram till mars. Mer information 
om kursen finns på Hanken Network.

HANKEN-FORSKNING I MINDFULNESS
Chade-Meng Tan sitter med i styrgruppen för forsknings-
projektet BioMind – Mindfulness in the workplace research 
project, ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan 
Hanken, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

Målsättningen för projekteet är att granska hur både tra-
ditionella och virtuella övningar i medveten närvaro påver-
kar arbetet och arbetsplatsen. Hankendoktorand Catarina 
Ahlvik, som koordinerar forskningsprojektet, påpekar att 
det finns forskning om hur individer påverkas av övningar i 
meditation och emotionell intelligens.

– Vi vill granska de kollektiva effekterna, hur hela orga-
nisationen påverkas, säger hon.

Finansieringen av forskningsprojektet klarnar i februari. 
Enligt Catarina Ahlvik har många företag visat intresse för 
projektet. Några har redan förbundit sig till att delta. Andra 
avvaktar eftersom deltagandet kräver ett starkt engagemang 
från företagets sida. 

– Det känns som om många företag törstar efter mind-
fulness. I grunden handlar det om ett holistiskt synsätt, att 
bemöta varandra som människor snarare än som företagsle-
dare eller anställda.

TEXT: LINA LAURENT

FOTO: STEVE NGE, TRIZONE GRAPHIC PHOTO

sociala medier. Det här skapar ett tryck på den anställda och 
företag ser mindfulness som ett sätt att lätta på det trycket, säger 
Mira Karjalainen.

Hon påpekar att medveten närvaro är på modet i dag och 
att en satsning på mindfulness kan stärka företagets varumärke.

På vilket sätt kan övning i medveten närvaro stärka den 
enskilda anställda?

– Det kan hjälpa dig att koncentrera dig bättre, du kan lära 
känna dig själv bättre och du kan till och med få betydelsefulla aha-
upplevelser, beroende på hur mycket du övar dig.

     L L
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 » Insight
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 » Impact
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AKTIV GRÖNSKA FÖR BÄTTRE TRIVSEL
De finns i Hankens bibliotek, aula, lärarrum och i 
ett arbetsrum för grupparbeten. De är aktiva grön-
väggar som ska bidra till ökad trivsel och bättre 
inomhusluft och de produceras av ett finländskt 
företag med höga målsättningar. Företaget blev 
Hanken Premium Partner tidigare i höst.

Sedan augusti i år har studerande, besökare och personal 
på Hanken i Helsingfors kanske lagt märke till väggar dra-
perade med grönväxter. Det handlar om företaget Natur-
Ventions grönväggar som bygger på avancerad teknologi, 
sakernas internet och på en aktiv satsning på forskning  och 
utveckling. 

På Hanken i Helsingfors finns i dag 13 väggar och i Vasa 
fyra väggar.

Christian Aspegren, styrelseordförande för NaturVention 
är entusiastisk. Grönväggarna har fått ett bra mottagande i 
Finland. I januari tar företaget steget till Sverige, för att små-
ningom fortsätta till London.

– År 2020 ska vi finnas i alla viktiga städer i världen och 
teknologin vi skapat ska generera över en miljard i omsätt-
ning, säger Aspgren.

Han konstaterar att många blivit inspirerade av de för 
finska förhållanden höga ambitionerna även om vissa poten-
tiella investerare sett dem som utopistiska.

– Vi är de enda som kan skapa naturlig luft. Det skulle 
vara fel att ha en lägre ambition, speciellt med tanke på hur 
stora problem dålig inomhusluft orsakar globalt.

VILL SAMARBETA MED STUDENTER
NaturVention hoppas att samarbetet med Hanken bland 
annat ska ge studerande möjligheten att delta i företagets 
forsknings- eller utvecklingsprojekt.

– I Finland måste den akademiska världen bli bättre på 
att jobba med företag. Vi lever i en tid med mer innovationer 
än någonsin och du kan inte forska i företagen enbart genom 

att betrakta dem. 
NaturVention har i dag 39 anställda. Huvudkontoret är 

i Jyväskylä, men företaget erbjuder sedan våren sina pro-
dukter och tjänster även i huvudstadsregionen. Christian 
Aspegren säger att företaget kommer att kunna erbjuda 
trainee-program för studerande. Personer med en stark 
svenska är särskilt viktiga med tanke företagets utvidgnings-
planer i Sverige.

VILL GE BÄTTRE STUDIEFÖRUTSÄTTNINGAR
Hankens rektor, Karen Spens, säger att högskolan vill vara 
en föregångare.

– NaturVention har utvecklat en innovativ produkt med 
oerhörd potential att förbättra både studie- och arbetsmil-
jön och därför samarbetar vi gärna med företaget. Vi vet att 
mångastuderande sitter långa dagar, till exempel i bibliote-
kets läsesal. Därför har vi velat placera en del av väggarna där 
och i liknande utrymmen.

Enligt en enkät Hanken gjort i biblioteket sade 33 procent 
av de svarande att luftkvaliteten blivit bättre jämfört med 
tiden innan grönväggarna.

– Vi vill gärna se hurdana långsiktiga effekter grönväg-
garna ger. Sedan funderar vi på hur vi kunde utvidga samar-
betet, säger Karen Spens.

Vad tänker du själv när du går förbi en grönvägg?
– Speciellt nu när det börjar bli mörkt och färglöst ute 

tycker jag att väggarna för tankarna till sol och värme, och 
till att sommaren nog kommer snart igen.

TEXT: L INA LAURENT

FOTO: HANNES VICTORZON 

Karen Spens säger att högskolan vill ge sina studenter bättre förutsättningar 
att studera. Christian Aspegren på NaturVention är glad över samarbetet 
med Hanken.

SÅ FUNGERAR GRÖNVÄGGEN

 » Växterna planteras i ett oorganiskt underlag. Luften i 
rummet sugs upp av växternas rotsystem.

 » Mikrobpopulationen som lever i växtunderlaget bryter ner 
orenheter i luften.

 » Fuktad, naturenlig luft förs tillbaka ut i rummet med hjälp 
av fläktar.

 » Grönväggarna har fjorton sensorer som gör att Natur-
Vention kan justera väggens funktioner och optimera 
luftklimatet på distans. 

 » Företaget underhåller väggen på plats med 6–8 veckors 
mellanrum.

 » I grönväggarna växer bland annat rankor, ormbunkar 
och kallor.
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Hur kan vi hjälpa människor i kriszoner och människor på 
flykt? Frågan har riktats till HUMLOG-institutet på Hanken 
flera gånger under det senaste halvåret av personer, företag 
och organisationer som vill förmedla sitt stöd till dem som 
drabbas av den pågående flyktingkrisen. 

Frågan riktas till HUMLOG-institutet därför att institutet 
sedan 2008 har forskat i humanitära förhållanden med fokus 
på försörjningskedjor. Forskningen tyder på att humanitära 
försörjningskedjor är de mest flexibla försörjningskedjorna 
då de svarar mot en ofta okänd efterfrågan. Genom att forska 
i dessa flexibla försörjningskedjor kan de humanitära försörj-
ningskedjorna effektiveras och nya tänkesätt för styrning av 
försörjningskedjorna även förmedlas till den privata sektorn. 

Forskningen på HUMLOG-institutet har hittills till stor 
del skett på internationell nivå, i omgivningar långt från den 
finska vardagen. En av grunderna för humanitär hjälp är 
nämligen att den skall stödja nödställda i förhållanden där 
samhället inte kan trygga deras säkerhet. 

Den pågående flyktingkrisen har fört individer och famil-
jer som flyr krig1 närmare oss. Men trots fungerande samhäll-
strukturer och resurser har även flera EU-länders kapacitet 
och vilja att hjälpa människor på flykt ifrågasatts. Aktörerna, 
som förmedlar hjälp, tampas förutom med en växande efter-
frågan på hjälp, med en rörlig efterfrågan. Därför når hjälpen 
inte alltid fram. 

Vad kan vi som individer och som representanter för 
företag, organisationer och akademiska institutioner göra? 

Vi bör göra vårt yttersta för att undvika att situationer, 
som tvingar människor att flytta på sig ofrivilligt, uppkom-
mer globalt. Detta kan vi göra genom politisk påtryckning 
och genom att stödja utbildning och utveckling av hållbara 
sociala och ekonomiska lösningar i resurssnåla och fragila 
samhällen. 

Och vad kan vi göra i den uppkomna krisen? 
FN har genom sin Global Compact-organisation riktat 

ett upprop2 till affärslivet att engagera sig och bidra till att 
underlätta flyktingkrisen. Här kan arbetstagare och arbetsgi-
vare fundera på sin egen styrka. Har man inte en existerande 
humanitär försörjningskedja på plats, bör man undvika att 
skicka varor på egen hand. Om man har resurser såsom 

Hur kan vi hjälpa?
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tjänster, kunskap eller pengar kan man donera till pålitliga 
aktörer som direkt hjälper de drabbade i till exempel Syrien 
och omkringliggande områden. Man kan också erbjuda tjäns-
ter till dessa organisationer. Det kan handla om volontärverk-
samhet eller om att erbjuda en asylsökande en praktikplats3.

Och vad kan vi göra som forskare och som representanter 
för en högskola?  

Som forskare måste vi se till att vår forskning är relevant 
i ett samhälle i konstant förändring. Vi bör också erbjuda en 
mer holistisk bild av samhället, där våra problemformule-
ringar och forskningsfrågor inte förvränger, utan förtydligar 
och stöder en hållbar utveckling både socialt och ekonomiskt. 

På HUMLOG-institutet samarbetar vi nära med våra 
partner för att försäkra oss om att vår forskning leder till 
utökad kunskap och praktiska lösningar. HUMLOG samar-
betar förutom med sina internationella partner, till exempel 
UNICEF, även nära med Försörjningsbereskapscentralen och 
Finlands Röda Kors.  På det sättet vill vi försäkra oss om att 
vår forskning är relevant även i finska sammanhang.

Hanken som högskola strävar efter att vara en föregång-
are i fråga om mångfald. Högskolan håller på att utveckla 
strukturer som underlättar flyktingars möjlighet att studera. 
Exempelvis kommer Hanken att erbjuda en kurs i Finnish 
Business Culture. Förutom detta kommer HUMLOG inom 
ramen för FNs principer för ansvarsfull ekonomutbildning 
(PRME) och i samarbete med det nordiska företagsnätverket 
för FNs Global Compact att erbjuda workshoppar för företag 
som vill engagera sig i flyktingfrågan. Det centrala temat för 
workshopparna är hur företag kan samarbeta med organisa-
tioner för att hitta konstruktiva lösningar till utmaningarna 
i den pågående krisen.

IRA HAAVISTO ÄR FORSKARDOKTOR I  LOGISTIK 

OCH SAMHÄLLSANSVAR, SPECIELLT HUMANITÄR LOGISTIK

1 FN:s flyktingkonvention från 1951 fastställer att människor som är hotade 
och inte har möjlighet att få skydd inom sitt land bör erbjudas skydd.
2 Business Action Pledge in Response to the Refugee Crisis. För mera 
information se https://business.un.org/pledge_refugee_crisis.
3 För mera information se: http://startuprefugees.com/.
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Hur komma genom glastaket?
Den ojämna könsfördelningen bland cheferna i 
svenska företag engagerar psykoterapeuten Lena 
Gustafsson. Tillsammans med kollegan Ulrika Sedell 
har hon intervjuat 26 kvinnor som lyckats göra 
karriär i olika branscher. Intervjuerna har samman-
ställts i boken ”Bortom glastaket” som slår hål på 
myten att kvinnor varken kan eller vill. 

Kvinnorna utgör 64 procent av alla som tar examen, men 
endast 33 procent av cheferna och 6 procent av de verkstäl-
lande direktörerna i svenska börsbolag. Av 259 börsbolag i 
Sverige har endast 59 jämlikhet i sina styrelser. Flera styrel-
ser saknar helt kvinnor. 

Denna obalans störde Lena Gustafsson, men i stället för 
att fokusera på problemen ville hon ta reda på hur de kvin-
nor, som lyckats, hade gjort. Inbjuden av Forum för kvinnligt 
ledarskap föreläste hon om kvinnliga framgångar i slutet av 
oktober på Hanken i Vasa. 

Forum för kvinnligt ledarskap är en mötesplats för kvin-
nor intresserade av ledarskapsfrågor och som jobbar inom 
företagsvärlden eller inom offentliga organisationer.

– Ulrika Sedell och jag undrade: Hur gjorde de kvinnor 
som tog sig till toppen? Vad har de gjort för att komma ige-
nom glastaket? säger Lena Gustafsson.

LED SOM DU LÄR
De mejlade 26 kvinnor och det visade sig att intresset att 
svara var stort. Kvinnorna svarade öppenhjärtigt på frågor 
om vad som driver dem, varför just de har lyckats och hur de 
hanterar motstånd och framgång. För att få bredd i svaren 
valde de kvinnor i alla tänkbara branscher.

– Vi kunde konstatera att det fanns likheter i svaren, att 
vi av svaren kunde få fram nycklar till framgång. Man leder 
som man lär och man lever också som man lär, sammanfattar 
hon kvinnornas svar.

– Att det finns färre kvinnor än män i chefsställning är ett 
strukturproblem. Att de inte vill eller kan är en myt. Kvinnor 
är både kompetenta och har drivkraft, slår Gustafsson fast.

Glastaket beskriver hon som de osynliga hinder som gör 
att en person inte tillåts gå vidare i sin karriär.

– Det kan handla om att inte bli vald till en uppgift, att bli 
ignorerad, inte medtagen på en mejllista eller helt enkelt bli 
exkluderad. Det är vanligt att kvinnor, som blir behandlade 
så, lämnar arbetsplatsen, de bara går därifrån, säger hon.

För att en förändring ska ske krävs attitydförändringar 
och en vilja att ta tillvara den kompetens som finns på en 
arbetsplats. 

CHEFENS ROLL VIKTIG
– Chefen har en avgörande roll, särskilt i början av medar-
betarnas karriär. Chefen kan lyfta fram dem och hjälpa dem 
framåt i karriären.

– Därför, påpekar hon, är det viktigt att välja sin chef, att 
ta reda på något om chefen på den arbetsplats man söker till.

För kvinnor är det viktigt att följa sin inre kompass och 
känna ett engagemang för arbetet. Jobbet ska fungera även 
med privatlivet och familjen. Därför kan det löna sig att göra 
en livsplan i stället för en karriärplan.

– Ann Carlsson, vd för Apoteket och etta på chefstoppen 
i Sverige 2013, anser att det är livsfarligt att göra en karriär-
plan. Det betyder att man låser sig vid en plan istället för att 
ta chanserna när de kommer.

På frågan om vem som ska ta hand om barnen om båda 
föräldrarna arbetar är Gustafssons svar att båda tar lika 
mycket ansvar för familjen.

– Om båda arbetar kan man se till att ha hjälp med hus-
hållssysslorna för att få tid över för att umgås med barnen 
hemma.

Att män har lyckats bättre i sin karriär än kvinnor har ofta 
tillskrivits deras nätverk och därför, anser Gustafsson, att det 
är viktigt för kvinnor som vill lyckas i sin karriär att ha ett 
stödjande nätverk att tillgå. 

– Människor i nätverket ska lyfta varandra och kunna 
erbjuda råd och kompetens som de enskilda medlemmarna 
i nätverket saknar.

TEXT: KARIN DAHLSTRÖM

FOTO: JOHANNES TERVO

Psykoterapeuten Lena Gustafsson från Stockholm är inte nöjd med den sned-
vridna könsfördelningen bland personer i ledarställning i Sverige.
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UNG CHEFSEKONOM
AXLAR STOR MANTEL
Heidi Schauman, 37, tog i början av oktober över 
som Aktias chefsekonom efter Anssi Rantala, som 
i sin tur tog klivet upp i koncernledningen. Hon 
handplockades till Aktia från ett jobb som ekono-
misk expert och analytiker på Nordea, där hon 
hann arbeta mindre än ett år på.

Innan det jobbade Heidi Schauman åtta år som national-
ekonom på Finlands bank där hennes specialområden var 
Finlands och euroområdets makroekonomi samt euroom-
rådets penningpolitik. Hon har också jobbat som forskare 
och lektor på Hanken.

– Finlands Bank var en ytterst fin skola som gav 
mig utrymme att lära mig tänka självständigt och växa 
professionellt. 

SIN EGEN CHEF
Hon räds inte utmaningen att ta vid efter sina namnstarka 
företrädare Anssi Rantala, som nu är hennes närmste chef, 
och Timo Tyrväinen som ännu arbetar som expert vid ban-
ken. De citerades flitigt i medierna och gav bankens ekono-
miska expertis en trovärdighet som var klart större än ban-
kens faktiska storlek.

– Min uppgift är att delta i den ekonomiska debatten på 
ett konstruktivt sätt. Det går inte att upprepa tomma floskler 
utan jag måste komma med egna, väl underbyggda åsikter 
och kommunicera dem såväl internt som med våra kunder 
och med pressen. 

De här kraven är inga nyheter för henne eftersom hon 
som analytiker på seniornivå på Finlands Bank och på 
Nordea måste ta ansvar för expertuttalanden kring sitt 
ansvarsområde.

– Liksom på Finlands Bank analyserade jag på Nordea 
Europas penningpolitik, men såg på utvecklingen ur privat-
bankssynvinkel i stället för ur ett utpräglat makroekonomiskt 
perspektiv, säger Heidi Schauman. 

Trots att jobbet på Nordea var utmanande och intressant 
tog det bara tio månader innan hon flyttade till Aktia som 
resultat av en direkt fråga av Anssi Rantala, som hon lärt 
känna på Finlands Bank. 

– Att vara chefsekonom på Aktia är ett klart steg uppåt 
jämfört med att du är en vanlig analytiker. Jag vill delta i den 
ekonomiska debatten i Finland och tycker om att ha ett hel-
hetsansvar. I det här jobbet får jag utan överrock självständigt 
forma min egen syn på den ekonomiska utvecklingen.

INGEN MJUKLANDNING
När intervjun gjordes var tiden nästan inne för Heidi Schau-
mans första ekonomiska översikt för Aktia. Banken tänker 
fortsätta med traditionen med en brett upplagd lansering av 
kvartalsöversikterna som infördes under Timo Tyrväinens tid 
som chefsekonom.

– Det blev ingen direkt mjuklandning här utan det 
gällde att ta itu med arbetet direkt. Anssi hjälper mig att 
göra den första prognosen men sedan är det min egen show. 
Min styrka är att jag kan de internationella trenderna och 
har kompetens att sätta in följderna av dem i vår vardag i 
Finland. Sedan gäller det att kommunicera analyserna på 
ett förståeligt sätt.

Utan att föregripa prognosens innehåll konstaterar Heidi 
Schauman att inget riktigt överraskande har hänt i Finlands 
ekonomi den senaste tiden. 

– Ännu har till exempel inga egentliga reformer genom-
förts som lättar på kostnadsstrukturen i landet. I år väntar jag 
därför nolltillväxt och nästa år ett litet plus. Men det blir nog 
ingen stor vändning inom den närmaste framtiden. Ingenting 
verkar riktigt gå Finlands väg just nu, säger hon.

STEGET EFTER
Den stora förändring som skett globalt är att Finland numera 
lever i samma realtid som resten av världen. Men samtidigt 
som världen förändrats, har många strukturer, som påverkar 
landets kostnadsnivå, förblivit oförändrade. 

– Lönerna i Finland återspeglar till exempel inte vårt vär-
deskapande när vi ser landet som en helhet. I dag rekryteras 
faktiskt människor till Estland där de trots lägre löner än i 
Finland får ett bättre paket som helhet.

TEXT: BO INGVES

FOTO: HANNES VICTORZON

För Heidi Schauman gäller det att kunna plocka ut det väsentliga ur det väldiga 
dagliga informationsflödet.
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Hankeiter coachar företagande skolelever
Nu hjälper Hanken till att föra ut företagandet till 
skolor. Hankenstuderande coachar högstadie- och 
framför allt gymnasieelever och får studiepoäng. 
Eleverna blir sporrade och sparrade av unga före-
tagarstuderande.

– Vi vill hitta nya former för studerandena att avlägga stu-
diepoäng och samtidigt öka flexibiliteten i studierna, säger 
Jan Sten, timlärare i entreprenörskap och företagsledning 
på Hanken.

Han framhåller att de som studerar entreprenörskap 
och företagsledning också själva kan föreslå projekt för att 
avlägga studiepoäng.

Under höstterminen har han hjälpt hankeiten Robin Flykt 
att sparra en grupp elever vid Hagelstamska skolan i Gran-
kulla. De har tagit en tillvalskurs i media och företagande.

– På den här nivån handlar det mera om personlig utveck-
ling för eleverna. Mediekunskap, innefattande videoteknik, 
blir allt viktigare. Det kan man dra nytta av också i företa-
gandet, säger Jan Sten.

Enligt honom är ett företag endast medlet för att göra och 
lära sig saker och ting. Han hoppas att eleverna får en positiv 
attityd till företagandet och att de lär sig lite om företagsverk-
samhet i allmänhet, till exempel vad som döljer sig bakom 
ljusreklamerna och logorna i köpcentren. 

FÖRANKRAR I VERKLIGHETEN
Annika Linder Airava, biträdande rektor och lärare i IKT och 
media vid Hagelstamska skolan, motiverar samarbetet med 
Hanken och tillvalskursen i media och företagande med att 
skolan vill göra lärandet verkligare, vidga närmiljöerna och 
hitta nya motivationsfaktorer för eleverna.

– Dessutom, säger hon, finns det en stark företagarkultur 
i staden. Vi vill hjälpa eleverna att se den.

Kursen i media och företagande engagerar tre lärare. 
Annika Linder Airava ansvarar för undervisningen i media 
tillsammans med Johanna Stenman, lektor i bildkonst. 
Buster Hongell, lektor i historia och samhällslära, ansvarar 
för undervisningen i företagande.

Annika Linder Airava konstaterar också att kursen lätt 
kan bli abstrakt och svår att greppa för eleverna.

– Genom att ta in externa intressenter, i form av äldre 
studerande som coachar får eleverna förhoppningsvis en 
extra kick som sporrar dem att gå vidare.

Enligt Annika Linder Airava är företagarcoachingen 
en samarbetsplattform där eleverna kan testa sina vingar, 
få en verklighetsanknytning och komma i kontakt med 
näringslivet.

Hon ser fram emot den pitchning som planeras på Han-
ken under våren.

– Den skulle vara motiverande för eleverna. 
Hon framhåller att de fyra elever, som bildar en pilot-

grupp för ett eventuellt fortsatt samarbete, är taggade och 
hoppas att de sporrar andra elever. 

VIKTIGT SYSSELSÄTTA SIG SJÄLV
Eleverna, som går i nionde klassen, är överens om att det är 
viktigt att kunna sysselsätta sig själva då de gått ut skolan och 
att kläcka idéer som kan resultera i ett företag.

– Bara man har en bra idé kan det bli något stort säger 
Jessika Berglund som är intresserad av marknadsföring och 
som hjälpt till med försäljning på fritiden.

Hennes klasskompisar Sami Saarikoski, Astrid Holm-
ström och Mats Lehto betonar vikten av att kunna engagera 
andra att lyssna och att kunna sälja. De är tydligt att de insett 
kopplingen mellan mediala färdigheter och företagande.

Eventuellt har eleverna småningom något att sälja. 
Kvartetten håller på att utveckla en mobilapplikation som 

Sami Saarikoski, Robin Flykt, Astrid Holmström, Mats Lehto, Jessika Berglund och Jan Sten.
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André Österholm är direktör för Hanken Fortbildning Vasa.
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Den första boken jag vill lyfta fram är Modig – 
finn ditt hverdagsmot av Svein Harald Röine. 
Han hade kommit till en punkt i sitt liv då ett 
välbetalt jobb inom säljledning inte längre 
motiverade tillräckligt. I stället sökte han mod 
att starta eget för att bli en framgångsrik 
ledarskapsutvecklare och föredragshållare. 
Man får följa hans väg där han tillsammans 
med sin coach hela tiden utmanar sig själv 
att ta sig utanför trygghetszonen. Boken 
ger också en hel del tankeställare kring livet som 
helhet och metoder att planera sitt liv mot en klarare målsätt-

ning. Boken är på norska och det tar några kapitel 
innan man knäcker koden.

En man som heter Ove av Fredrik Backman 
handlar också om en modig man, men ur en lite 
annan synvinkel. Boken handlar om Ove, en 
svensk till synes butter man som inte kör annat 
än Saab, gillar ordning och reda i sitt radhus-
område och som genom hela sitt liv gör små 
rakryggade och modiga saker. Ove kunde 
lika väl vara en finsk man personifierad, en 
man som aldrig vill göra ett stort nummer 
av någonting. Man får vara med i Oves 
vardagsliv och skratta åt hans sätt att tänka 
okomplicerat och omärkvärdigt. Intressant 

är att boken har filmatiserats och har premiär 
på biograferna troligen i december 2015 med Rolf Lassgård 

i huvudrollen. 
Projektledningsmetodik skriven av 

Tomas Jansson och Lennart Ljung är också 
aktuell nu. Den fungerar som kursbok inom 
Hanken Fortbildning Vasas kurs Projekt-
ledningens grunder i december. Kursen 
ordnas i samarbete med Lennart Ljung. 
Boken lämpar sig som lärobok för uni-
versitetsstudier men också som handbok 
för projektledare samt entreprenörer 
och chefer, vilkas organisationer jobbar 
projektmässigt. Vill man strukturera 
upp sina interna förändringsprojekt, 
produktutvecklingsprojekt eller mark-
nadsprojekt kan man ta en titt i boken 
och tillämpa till exempel wbs, intressent- och kravanalyser, 
kritiska linjer och visualisering av projektets eller arbetets plane-
rade framskridning i sitt och teamets arbete.

analyserar vädret och på basis av analysen rekommenderar 
användaren hur han eller hon ska klä sig.

– Det är inte bara flickor som har svårt att välja kläder, 
påpekar Astrid Holmström.

Alla fyra ser företagandet som ett framtida alternativ.
– Åtminstone efter att man skaffat sig lite erfarenhet 

genom att jobba för någon annan, säger Astrid Holmström.

NYTTIGT FÖR ELEVERNA OCH SAMHÄLLET
Gruppens coach, hankeiten Robin Flykt, konstaterar att det 
blir allt viktigare att kunna sysselsätta sig själv. 

– Dessutom är företagandet nyttigt för en själv och för 
samhället. Därför råder jag eleverna att bli företagare, säger 
han och berömmer dem för att vara seriösa och duktiga. 

Han studerar fjärde året på Hanken och har entrepre-
nörskap och företagsledning som huvudämne. I början 
av november har han precis träffat sina adepter för andra 
gången. Efter det återstår endast en träff, men mellan träf-
farna kan eleverna kontakta honom per telefon och e-post.

– Min uppgift är närmast att vara nyfiken på vad eleverna 
håller på med och vara en diskussionspart som inte är lärare.

Tanken är att åldersskillnaden mellan eleverna och 
coachen ska vara så liten som möjligt för att umgänget med 
eleverna ska vara möjligast otvunget.

Robin Flykt är själv företagare. Vid sidan av studierna 
gör han business på att köpa upp trasiga smarttelefoner som 
han reparerar och ger ett nytt personligt utseende. I planerna 
ingår en egen affär i hemstaden Borgå.

– Det råkade sig lämpligt att mitt företagande matchade 
elevernas arbete med appen.

FÖRETAGANDE I UNGA ÅR
Att Hanken intresserat sig för att öka kunskapen om företa-
gande i skolor är också något av en tillfällighet. Jan Sten, fick 
idén då han tillsammans med sin dotter besökte en utbild-
ningsmässa. Där presenterade sig bland andra Kyrkslätts 
gymnasium som har en företagarlinje. Det ena ledde snabbt 
till det andra och till att två Hankenstuderande under en dryg 
månad coachade två elevgrupper på företagarlinjen.

Här konfronterades eleverna på allvar med företagandet, 
bland annat via projektet Ung Företagsamhet som vill främja 
en företagarmässig attityd och aktiv verksamhet bland unga 
i Finland genom att öka deras kunskaper i bland annat före-
tagsamhet och ekonomi. Till UF-programmet hör att man 
registrerar och driver ett företag under ett år.

– För gymnasieeleverna är det viktigt att tänka på vad de 
ska göra efter studenten. Några kanske grundar ett företag 
som de fortsätter driva efter skolan. Andra inser att företa-
gandet kan vara ett realistiskt alternativ att livnära sig. Någon 
kommer underfund med nyttan av att studera entreprenör-
skap, summerar Jan Sten.

Han konstaterar att lärarna i de skolor han varit i kontakt 
med har varit tacksamma för den hjälp med företagarutbild-
ningen Hanken erbjudit. För många lärare är företagandet 
något de får sätta sig in i vid sidan av den ordinarie undervis-
ningen. I gymnasierna är företagarutbildningen ofta kopplad 
till undervisningen i samhällslära.

Under hösten har Jan Sten diskuterat samarbete med 
Brändö gymnasium. Nu hopps han att skolan tänder på att 
ta in en eller flera coachar och att flera gymnasier intresserar 
sig för ett samarbete och hittar former som gynnar alla parter.

TEXT: PETER NORDLING

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

19



KOLUMN

20

Det var trevligt att kunna konkretisera vårt långvariga och nära samarbetet 
med Hanken. Det säger Catarina Söderström, verksamhetsledare för Eko-
nomföreningen Niord rf med anledning av att föreningen tidigare i höstas 
anslöt sig till Hankens Partnerprogram.

– Den tämligen nya kategorin Hanken Bran-
ding Partner passar bra för en förening som 
inte har samma behov och möjligheter som 
ett företag, anser Catarina Söderström.

Niords samarbete med Hanken går 
tillbaka till tiderna då högskolan grun-
dades, men officiellt uppstod Niord år 
1924. Inom ramen för samarbetet har 
Niord till exempel deltagit i Hanken Net-
work Day och bidragit med stipendier för 
utbytesstudier.

Niord erbjuder professionell och per-
sonlig utveckling för att medlemmarna 
ska utvecklas både i arbetet och privat. 

Niord är också något av ett alumn-
nätverk för hankeiter. Över 90 procent av 
medlemmarna har examen från Hanken. 
Resten har en bakgrund i Åbo Akademi 
och andra finska eller utländska univer-
sitet. Därmed utgör Hanken en viktig 
rekryteringsbas för Niord.

– Som intresseorganisation vill vi 
värna om studenternas intressen, nu och då de kommer ut i arbetslivet, säger Catarina 
Söderström.

UNIK LÖNESTATISTIK
Hon berättar att Niord och Finlands Ekonomer har ett tätt samarbete för ekonomens bästa. 
Som en unik tjänst nämner hon lönestatistiken för ekonomer, vilken kan vara bra att kon-
sultera inför en lönediskussion. 

Via medlemskapet i Finlands Ekonomer erbjuder Niord också hjälp i andra frågor som 
har med arbetssökande att göra.

– Till vår skyldighet hör även att prova olika sätt att leva sitt arbetsliv. Vi måste 
känna till för- och nackdelar och kunna visa exempel för våra medlemmar, påpekar 
Catarina Söderström.

Därför har hon beslutat utnyttja möjligheten att vara alterneringsledig hela nästa 
år. Det är sista chansen att vara alterneringsledig så länge. I fortsättningen är den 
maximala längden på ledigheten ett halvt år. Detta förutsatt att man har jobbat minst 
20 år, inte 16 som idag. 

PETER NORDLING

LÄS MERA OM PARTNERPROGRAMMET PÅ HANKEN.FI

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

HANKEN PREMIUM 
PARTNER

HANKEN PARTNER

HANKEN VASA  
PARTNER

HANKEN BRANDING
PARTNER

Niord befäste 
långvarigt samarbete

Catarina Söderström.

NIORD
 » Ekonomföreningen Niord är näststörst bland Finlands Ekonomers 25 ekonomfören-
ingar och bevakar bland annat de svenska intressena inom förbundet. 

 » Niord har cirka 4 000 medlemmar och bedriver verksamhet i huvudstadsregionen 
och Österbotten.
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Magnus Lönnqvist 

Tua Herrgård

PÅ JOBB

”samvetsväskor”.
Dessutom har hon en egen kollektion av stickade tröjor 

och virkade fingervantar.
På fritiden är Tua Herrgård scoutledare. Hon kommer sär-
skilt ihåg en tur i skogen när scouterna fick plocka blåbär och 
göra egen blåbärssoppa.

– Det är härligt att se hur de njuter, säger hon.
KD

Tua Herrgårds nyinredda rum i Akademill, med utsikt över 
takåsarna i Vasa, är enkelt och smakfullt inrett i grått. Här 
tar hon emot deltagarna i de ledarskaps- och personalutbild-
ningar som hennes företag Herrgård utbildning erbjuder.

Tua Herrgård blev ekonomiemagister 1995 med företags-
ledning och organisation som huvudämne. År 2005 blev hon 
ekonomie doktor med specialisering i kunskapsledning. Fem 
år senare startade hon sitt eget företag. Till det hör också 
tuaTua Design, där hon tillverkar och säljer  hantverk.

– Sommartid har jag få utbildningar och då kan jag ägna 
mig åt hantverket, säger hon.

Tua Herrgård är specialist på tyst kunnande. Hon har skapat 
ett diskussionsspel som heter Know How och med dess hjälp 
hjälper hon deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter.

Under den gångna månaden har hon färdigställt sitt 
arbetsrum.

– Tidigare jobbade jag hemifrån eller hos kunden. Jag 
kallar det här rummet Know How-space. Här ska deltagarna 
känna att de har tid och möjlighet att dela med sig av sitt 
kunnande åt varandra. Det är en internetfri zon, där man kan 
stanna upp och reda ut sina tankar.

Marknadsföringen är den största utmaningen, att tala i 
telefon gillar Herrgård inte. Hon föredrar personliga möten 
och tycker om att hjälpa deltagarna att utforska sig själva och 
låta nya tankar väckas.

– En person sa en gång efter en session: ”Jag tänker så 
kloka tankar när jag är med dig”, berättar hon.

Tua Herrgård tycker om att stå på marknader och sälja sitt 
hantverk. För henne är hållbarhet viktigt. Därför använder 
hon tyger från restpartier som annars inte skulle användas.

– Jag syr bland annat väskor av naturmaterial som linne 
eller bomull i samma storlek som plastväskor. Jag kallar dem 

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 
Tua Herrgård och Magnus Lönnqvist.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Han blev ekonom med kvantitativ planering och systeme-
ring som huvudämne år 1985. Dessutom kan han titulera 
sig yrkescoach, coach för välbefinnande i arbete och coach i 
kostfrågor. Han kan också kalla sig sömncoach.

Det är knappast förvånande att Finlands första Triathlo-
nist, Borgåbon Magnus Lönnqvist, 55, som varit proffsidrot-
tare tio år, inte vill sitta på ett kontor från åtta till fyra. Sedan 
fem år driver han enmansföretaget Clover Bonum Ab. Enkelt 
förklarat lär han företagsledare att leda sin egen hälsa.

Med hjälp av en pulsmätare, som kunderna använder 
dag och natt under flera dygn, och en mobilapplikation får 
han bland annat fram förhållandet mellan belastning och 
återhämtning.

– Det gäller att lägga sig i tid, inte jobba dygnet runt, äta 
regelbundet och ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet, 
säger han.

Då Magnus Lönnqvist inte jobbar med kunder jagar han 
nya. Förra månaden gick ungefär 80 procent av hans arbets-
tid till det. Hundratals telefonsamtal gav till slut sex uppdrag. 
Hans mål är att försöka hitta dem med större potential innan 
han börjar ringa.

– Dilemmat för ett enmansföretag är hålla igång försälj-
ningen för att ha kunder kontinuerligt.

Ett direkt problem dök också nyligen upp. Relationen till 
en långvarig samarbetspart blev lätt inflammerad.

– Eftersom jag är gammal i gamet kan jag låta bli att ta 
det personligt. I stället försöker jag vända problemet till en 

positiv diskussion.
På det direkta pluskontot noterar Magnus Lönnqvist den 

tillfredsställelse han får av den positiva respons som kun-
derna ger.

– Ungefär en gång i månaden tackar någon mig för att ha 
fått ett nytt liv tack vare min coachning.

Under hösten har han stärkts i sin uppfattning om att 
nästa steg blir att föra ut verksamheten via tv. Han har sänt 
ett förslag till Yle, men i skrivande stund inte ännu fått svar.

Magnus Lönnqvist lever som han lär. Minst en timme om 
dagen ägnar han sig åt någon form av fysisk aktivitet. Stugan 
på Pellinge är i flitig användning året om. 

PN
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Heidi Schauman was recently handpicked from Nordea to 
take over as chief economist at Aktia Bank. Previously, she 
has also worked for the Bank of Finland and as a researcher 
and lecturer at Hanken. She does not fear the challenge of 
following her prominent predecessors Anssi Rantala and 
Timo Tyrväinen, who were diligently cited in media and 
gave the bank’s economic expertise a credibility that far 
exceeded the bank’s actual size. 

– My duty is to participate in the economic debate in a 
constructive manner. You cannot just repeat empty phrases 

– I have to give my own, well-founded opinions and 
communicate them internally, with customers and the 
press. Schauman gave expert statements already in her 
previous jobs, but says that being chief economist is a big 
step upwards. 

– In this job I can independently form my own view on 
the economic development. 

At the time of this interview, Schauman is about to 
deliver her first economic overview for Aktia. There was no 
soft landing at this job, but her strength is that she knows 
the international trends and has the competence to apply 
their consequences on our everyday life in Finland. Then, 
you need to communicate the analyses in a comprehensible 
way. She states that nothing surprising has happened in the 
Finnish economy recently. She expects zero growth for this 
year and a small plus for next year, but there will be no 
turnaround in the immediate future. 

HANKEN ALUMNA NEW CHIEF ECONOMIST AT AKTIA BANK

A recipe for rendering higher education more effective in Fin-
land is to have only four research universities, says Profes-
sor Bengt Holmström of MIT, Finland’s internationally most 
well-known economist who recently spoke at a seminar at 
Hanken. The other universities would offer bachelor’s studies, 
but would need a broader spectrum of subjects. Holmström 
was bewildered by the Finnish government’s decision to cut 
university funding already next year when universities have 
a long-term way of working. He agrees that the ways of work-
ing in higher education need to be revised, but to cut funding 
without an actual discussion about the content of education is 
not right. Instead, we should be discussing why we have good 
compulsory and upper secondary schools in Finland, but then 
lag behind e.g. the US with a couple of years.  

A big difference between the study systems is that the 
bachelor’s degree is more of a partial degree in Finland, 
whereas half of the American students start working after 
their bachelor’s degree. Some of them return after a few years 
for an MBA. In the US you also compete for the best students 
and professors actively strive to make themselves and their 

institutions appealing. Holmström noticed that the Finnish 
system is different and with good reason – when students 
are guaranteed there is no pressure on professors to devote 
themselves to them. He accentuates that his comment is in 
regard to the system in Finland, not the level of competence 
of the professors. But everything reflects upon the efficiency 
of education. 

No efficiency 
through saving

Bengt Holmström.
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Active greenery 
for better well-being
Walls draped with green plants are a new feature at Hanken 
in Helsinki and Vaasa. The green walls are developed by 
Hanken’s new Premium Partner NaturVention, and are 
built on advanced technology, the Internet of things and an 
active investment on research and development. The walls 
have been very well received in Finland and the company is 
now going international. By 2020, they aim to be active in 
all major cities in the world and the technology they have 
created will generate over 1 billion in turnover, according to 
Chairman of the Board Christian Aspegren. 

– We are the only ones who can create natural air. It 
would be wrong to have lower ambitions, especially conside-
ring the problems that bad indoor air quality cause globally. 

Rector Karen Spens says that Hanken wants to be a fore-
runner. NaturVention has developed an innovative product 
with tremendous potential to improve both the study and 
work environment, and that is why Hanken is happy to 

collaborate with the company. According to a survey con-
ducted in Hanken’s library, 33 % of respondents said that 
the air quality has improved. 

– We want to observe what kind of long-term effects the 
green walls give. Then we will consider how to amplify our 
collaboration, Spens says. 

Hanken School of Economics was recently awarded the AACSB 
accreditation in business, which represents the highest achievement 
for a business school and has been earned by only five per cent 
of the world’s business schools. With this accreditation, Hanken 

Bases for working life decisions
A team of Hanken researchers are currently doing ground-
work to support future political decisions about how long and 
how much we should be working. The team, consisting of 
Charlotta Niemistö, Annamari Tuori, Jeff Hearn and two 
research assistants, is part of the WEALL-consortium, funded 
by The Strategic Research Council at the Academy of Finland. 
The multidisciplinary project examines job equalities and 
inequalities in region, age, generation, ethnicity and gender, 
and is part of a bigger programme by the Academy of Finland 
called Equality in Society, which seeks solutions to support 
a sustainable and equal renewal of basic public services and 
benefit schemes.

A substantial part of Hanken’s contribution will deal with 
how people endure at work and manage in a hectic and limit-
less working life without a burnout. The team will examine how 
age influences the organisation and how to prevent e.g. knowl-
edge loss as a result of people quickly leaving the organisation 
due to early retirement or burnouts at a young age. The team 
will look into the borderland of work and other life – a burning 
question for several industries where working hours and the 
location where the work is done are unimportant. 

Silence will be another specific focus area, i.e. central 
questions that you keep to yourself, even though they may 
influence the organisation and its people. According to Tuori, 
it is important to talk about silence in order to change the 
things that do not work in an organisation. From her previ-
ous research, Tuori notes that it is difficult to talk about e.g. 
inequalities in gender, ethnicity, sexual orientation and age, 
and that it is common to keep quiet about criticism and ideas 

that could develop the organisation. People may fear the con-
sequences of exposing problems or feel that it is worthless, 
e.g. due to the culture of the organisation. 

WEALL has many interest groups involved and the team 
will collaborate with several ministries, social partners and 
companies. 

– We do not work for the politicians. We conduct research 
to generate knowledge and information, and hope that it will 
benefit society, Niemistö says. 

She looks forward to seeing the results implemented, but 
we have to wait for the next election period for this to happen. 

Charlotta Niemistö.

Karen Spens and Christian Aspegren.

HANKEN AWARDED THE AACSB ACCREDITATION
joins the exclusive group of ca. 75 business schools 
(i.e. under one per cent) that have earned all three 
of the most prestigious international accreditations 
(AACSB, AMBA and EQUIS).

PHOTO: HANNES VICTORZON
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