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HÄNT PÅ HANKEN

AKTUELLT 
PÅ HANKEN 
NETWORK

HANKEN EXPATRIATE 
HAR ÅTERLANSERATS

Planerar du en flytt utom-
lands eller har du nyligen 
bosatt dig i ett nytt land? Då 
är Hanken Expatriate något 
för dig! Tjänsten visar var 
Hankenalumner befinner sig 
och ger dig en kontaktper-
son som gärna svarar på 
dina frågor om landet. 

Tjänsten har nu åter-
lanserats med uppdaterad 
information och nya länder 
läggs hela tiden till. Hanken 
Expatriate hittar du genom 
att logga in på Hanken 
Network.

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

www.hankennetwork.fi

HANKEN & SSE TOPPAR RANKING
Hanken & SSE Executive Education har placerat sig som etta 
gällande flera kriterier i Taloustutkimus årliga företagsima-
gestudie av finska leverantörer av ledarutbildningsprogram i 
Storhelsingfors. Studien utförs bland beslutsfattare i företag. 
Den visar att personalens expertis, produkt- och tjänstekva-
litet samt kvaliteten på utbildningsmaterialet upplevdes som 
de viktigaste kriterierna. Hanken & SSE Executive Education 
rankades kollektivt till nummer ett inom dessa.

HANKENS FORSKNING 
FEMMA I NORDEN

Enligt en undersökning, gjord 
vid Vasa universitet, klarar sig de 
finländska handelshögskolorna 
bra i nordisk jämförelse. Hanken 
placerar sig på femte plats i 
denna undersökning. 

I jämförelsen mättes antalet 
artiklar som forskare vid olika 
nordiska handelshögskolor och 
universitet publicerat i vetenskap-
liga tidskrifter åren 2005–2015.

 De finländska universiteten 
placerar sig väl inom marknads-
föring, företagsledning, redovis-
ning och finansiell ekonomi. 
Under åren 2005–2015 har 
antalet artiklar, som de finländ-
ska handelshögskolorna och 
universiteten publicerat, mer än 
trefaldigats.  

NY STYRELSE FÖR HANKEN
På hösten 2015 valdes nya kollegiala organ för Hanken. 
Styrelsen är det högsta beslutsfattande organet vid hög-
skolan och hade sitt konstituerande möte den 4 februari 
2016. Styrelsens mandatperiod är tre år.
Hankens styrelse 2016-2018:

Externa medlemmar: Björn Wahlroos (ordf.), Jannica 
Fagerholm (viceordf.), Anna Häggblom och Lars Ågren.

Interna medlemmar: Hanna Donner, Kristina Heinonen, 
Kenneth Högholm, Charlotta Niemistö, Susanna Taimitarha 
och Filip Björklöf (stud).

MERA PENGAR  
ÅT DOKTORANDER
Hanken förlänger startstipendi-
erna för sina forskarstuderande 
från 18 till 24 månader. Start-
stipendierna ger forskarstude-
randena möjligheten att komma 
igång med doktorandstudierna 
ordentligt och at kunna fokusera 
på dem. 

Hanken motiverar beslutet 
med att 100 procent av Hanken-
doktorerna har arbete, medan 
det på nationell nivå råder en 
viss arbetslöshet bland doktorer.

Följande ansökningsperiod 
till Hankens forskarskola är 
29.2–1.4.2016. 

Hur ser framtidens vd ut?
Företaget Ponsses vd, Juho Nummela, valdes till framtidens vd i 
samband med att resultaten för undersökningen Future CEO pu-
blicerades. Avsikten med enkäten var att samla uppgifter om vilka 
kvaliteter och kompetenser som krävs av en vd enligt vd:arna 
själva, ledningsgruppsmedlemmar och styrelsemedlemmar. 

Undersökningen gjordes i företag med minst 100 anställda 
eller en omsättning på minst tio miljoner euro. Totalt 452 personer 
svarade på enkäten. Hanken & SSE Executive Education var ett 
av företagen som gjorde undersökningen.

Läs mer om undersökningen i nästa nummer av Hanken-
tidningen. 

USAs förre ambassadör i Finland, Bruce Oreck, 
talade under rubriken ”Branding with Bruce Oreck 
– now more than ever, it’s personal” på den nygrun-
dade ämnesföreningen Hanken BisMans evenemang 
i februari. Temat  lockade så att alumner och stu-
derande fyllde festsalen på Hanken. Evenemanget 
avrundades med en paneldiskussion med Oreck, 
Hankens professor emeritus Christian Grönroos 
och universitetslektor Anne Rindell. 

Hanken BisMan är en ämnesförening för Han-
kens magisterprogram Business and Management. 
Föreningens målsättning är att hjälpa studerande 
att utveckla sitt professionella kunnande genom 
gästföreläsningar och företagsbesök.

Läs mer på sida 18.

Mångsysslare  
fick stipendium 
Årets Anders Wall-stipendi-
um tilldelas i år hankeiten 
och mångsysslaren Fredrika 
Gyllang. Stipendiet är det 
största som delas ut till en 
Hankenstuderande och är 
125 000 svenska kronor. 

Läs mer om Fredrika Gyl-
lang på sida 14.

Branding med Bruce Oreck

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Christian Grönroos, Anne Rindell, 
Bruce Oreck och Fangbing Wang.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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MARS 2016

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

APRIL 2016

7–8.4 Search Inside Yourself (SIY)
-utbildning på Hanken.
15.4 Flash mentoring
Gruppmentorskap under en kväll för stu-
derande och nyutexaminerade i början 
av sin karriär. 
20.4 Hanken Finance Day
Årets Hanken Finance Day på temat ” 
Gult, grått eller svart guld? Utsikter för 
råvaru- och råvaruaktieplaceringar”
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16.3 Positive Leadership   
– Mindfulness at work
Seminarium om mindfulness på jobbet med 
Lasse Lychnell, Rina Sirén och Leena Pen-
nanen som talare. 
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20.5 Internationella alumn-
dagen i Berlin.

Halvdagsseminarium med efter-
följande middag.

DISPUTATIONER

EM Olugbenga Olufeagba disputerar i 
finansiell ekonomi på avhandlingen ”Essays 
on the Currency Effect on Stock Market Rela-
tionships and Stock Return Forecast ”
Tid: 11.03.2016, kl.12.
Plats: Promotionssalen, Svenska handelshög-
skolan, Vasa
Opponent: Professor Björn Hansson, Lunds 
Universitet
Kustos: Professor Johan Knif, Svenska han-
delshögskolan

Integrationsprogram för asylsökande
Hanken & SSE Executive Education, Hanken och mobil-
tjänstföretaget Funzi har lanserat ett unikt program med 
syftet att introducera och integrera utbildade asylsökande 
i det finländska affärslivet.

Programmet består av fyra närmoduler som behandlar 
det finländska och europeiska affärslandskapet och orga-
nisationskulturen, strategiskt ledarskap, finansiering, samt 
försäljnings- och servicetänkande.

Deltagarna i programmet har även tillgång till en mobil 
inlärningstjänst utvecklad av Funzi och får delta i så kallad 
Entry Point Mentoring som arrangeras av Helsingfors-
regionens handelskammare. Programmet avslutas med en 
praktikperiod på ett finländskt företag.

Läs mer om programmet på sida 15.

HANKEN BUSINESS FORUM 2016
Det tredje Hanken Business Forum ordnades i februari på Hanken i Helsingfors. Under seminariet disku-
terade Skypes grundare och förra vd Jonas Kjellberg, Hankenprofessor Liisa Välikangas, Kauppalehtis 
chefredaktör Arno Ahosniemi och styrelseordförande Björn Wahlroos bland annat hur man skapar ny 
affärsverksamhet genom innovation, hur man lär sig av sådant som ännu inte skett samt hur man skapar 
tillväxt i en industri under förändring. Patrick Furu på Hanken & SSE ledde diskussionen. 

Under seminariet överräcktes priset EPCE-Kauppalehti Inspiration Award till det finländska barberarfö-
retaget M Room som uppvisat ekonomisk tillväxt och nytänkande i sin affärsmodell, och således fungerar 
som inspiration för andra.

Hanken Business Forum 2016 ordnades i samarbete med Hanken & SSE Executive Education och 
Erling-Persson Centre for Entrepreneurship. 

Läs mer på sidorna 6–9.

ÅRSKURSTRÄFF 1961
De som började studera på 
ekonomlinjen hösten 1961 
firar 55-årsfest tisdagen 
den 6.9 2016 klockan 
18–22 på Radisson Blue 
Royal, Runebergsgatan 2, 
Helsingfors. Senast var vi 29 
personer. Nu hoppas vi få 
med också sådana som inte 
senast kunde komma. 

Se den senaste träffen: 
Hankentidningen 3/2014, 
sida 2. Anmälan och 
frågor före den 15.8.2016 
per e-post: pentti.louneva@
rollfoods.fi eller tfn 0400-
215 222.

SEPTEMBER 2016

6.9 Årskursträff 1961
Mer information i rutan bredvid.
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14.10 Hankendagen 
Mer information följer inom kort.
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EM Gustav Medberg disputerar i marknads-
föring på avhandlingen ”How do customers 
perceive value-in-use?”.
Tid: 28.04.2016, kl.13
Plats: Festsalen, Svenska handelshögskolan, 
Helsingfors
Opponent: Ekonomie Doktor Jan Persson, Lunds 
Universitet
Kustos: Professor Emeritus Christian Grönroos, 
Svenska handelshögskolan

Aarno Ahosenniemi och Liisa Välikangas. FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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Hanken stark 
i turbulent omvärld
Under de senaste månaderna har vi fått ta del av nyheter om 
de dramatiska nedskärningar universiteten tvingas genomföra. 
Regeringens kommande inbesparingar har lett till rekryterings-
stopp, indragning av utbildningar och verksamhetsområden och i 
värsta fall även uppsägning av personal. Vilken effekt dessa effek-
tivitetskrav har på den allmänna bildningsnivån, forskningens 
genomslagskraft och universitetens internationella konkurrens-
kraft återstår att se. För att inte tala om välmåendet och motiva-

tionen bland både uppsagda och kvar-
blivande medlemmar av universitetens 
arbetsgemenskap.

Mitt i dessa omvälvningar står Han-
ken på stabil grund. Vi har inte varit 
tvungna att drastiskt skära ner på var-
ken verksamhet eller personal. Tack vare 
förutseende verksamhets- och ekonomi-
planering samt det stöd vi fått via bland 
annat våra medelinsamlingskampanjer 
har vi en sund ekonomi och en stark 
balans att bygga vår framtid på.

Trots att vi står starka behöver även 
Hanken förändras och utvecklas. Vi evaluerar kontinuerligt vår 
verksamhet och har under det senaste året fusionerat mindre 
ämnen med större ämnen. Sådana är till exempel ämnet statistik 
som fusioneras med finansiell ekonomi och ämnet informations-
behandling som under de tre kommande åren gradvis kopplas 
allt mer till institutionen för företagsledning och organisation. 
På det här sättet bygger vi en större kritisk massa och satsar på 
våra styrkeområden, vilket är något som även Undervisnings- 
och kulturministeriet ålagt universiteten.  Vi arbetar även hårt 
med att utveckla digitaliseringen av undervisningen, med syftet 
att på ett resurseffektivt och flexibelt sätt kunna erbjuda ämnes- 
och campusöverskridande kurser. 

Hankens anställda, studerande, alumner och andra partner 
kan alltså vara stolta över sin högskola. Vi har duktiga och moti-
verade studerande som placerar sig väl på arbetsmarknaden, vår 
forskning klarar sig bra även i internationell jämförelse och allt 
fler företag väljer att samarbeta med just Hanken. Sedan novem-
ber är vi även en Triple Crowne-handelshögskola.

Trots att vi klarar oss bra ska vi vara ödmjuka. Det har funnits 
tider då även Hanken tvingats fatta tunga beslut och se över sin 
verksamhet. Vi är också medvetna om att vi inte skulle vara där 
vi är idag utan det stöd ni alumner och andra visat Hanken. Ni 
är en betydande orsak till att Hankens framtid ser ljus ut, och jag 
vill rikta ett stort tack till er för detta!

KAREN SPENS

REKTOR

LEDAREN
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FULL FART PÅ INSAMLINGEN

– Skatteavdraget för donationer är något som vi hoppas ska 
bidra till att vi får in fler donationer, säger Camilla Wardi 
som är fundraisingansvarig.

Från och med första januari får privatpersoner alltså göra 
avdrag i beskattningen för donationer på 850 och upp till 
500 000 euro. För företag är summan 850–250 000 euro. 
Avdraget beräknas per kalenderår, för den sammanlagda 
summan donationer som gjorts under året.

– För att få avdraget krävs inga åtgärder av donatorn, 
förutom själva donationen. Hanken sköter byråkratin och 
meddelar skatteverket, säger kampanjchef Janina Jansson.

VARJE EURO ÄR VIKTIG
Hittills har kampanjen gått bra, i skrivande stund har det 
kommit in drygt 4,8 miljoner euro. Resultaten kan man följa 
med nästan i realtid på Hankens webb. Men än är det långt 
till den sista juni 2017 då kampanjen avslutas.

– Nu ska vi satsa på att nå ut till privatpersoner, som 
alumner och studerande. Vi har lärt oss att privatpersonerna 
ofta engagerar sig mot slutet av en kampanj, när den kommit 
i gång ordentligt, berättar Wardi.

– Vår målsättning är att få 10 procent av alla alumner att 
engagera sig. Man behöver inte donera några stora summor, 
bara det att man är med och ger sin röst för Hanken ökar 
Hankens trovärdighet, påpekar Jansson.

Wardi håller med:
 – Ju bättre kampanjen lyckas, desto bättre förutsätt-

ningar har Hanken att fortsätta utvecklas internationellt och 
nationellt. Vi har arbetat hårt för att få våra internationella 
ackrediteringar, och hör nu till den mycket exklusiva skara 
som har tre sådana. Det påverkar inte bara personalen och 
studerandena utan också alumnerna, vilkas cv blir mer värd 
när deras högskolas anseende ökar.

– Hankens goda anseende internationellt, och vår Triple 
Crown-status, har säkert bidragit till den första internatio-
nella donationen, som kom in i februari, tror Jansson. 

LÄTT ATT BIDRA
Den som vill donera kan göra det på Hankens webbplats. Del-
tar man i Hankens olika evenemang är chansen stor att man 
hittar Hankenbanken där, och då kan man göra sin donation 
på plats, via sin egen nätbank. Också till exempel jubilarer 
kan rikta sina gåvopengar till kampanjen.

– Om man har bemärkelsedag, årskursträffar eller dylikt 
kan man starta en insamling och hjälpa till att marknadsföra 
Hanken på samma gång. Vi har blivit kontaktade av grupper 
som ska ha årskursträffar och som vill donera gemensamt. 
Det är ett bra sätt att visa årskursens engagemang, och man 
kan utmana andra årskurser att också delta i kampanjen, 
berättar Janina Jansson.

Alla som har donerat till kampanjen, oberoende av sum-
mans storlek, bjuds in till en tackmiddag nästa år.

– Middagen hålls under sensommaren 2017 här på Han-
ken, avslöjar Camilla Wardi.

ÅSA NYMAN

Det är enkelt att donera via Hankenbanken. Den finns med på många Hanken-
evenemang.

STARTA EN EGEN INSAMLING!

 » Fyller du jämnt eller har ni en årskursträff på kommande? 

 » Ett bra sätt att hedra din alma mater, säkerställa högklas-
sig utbilning eller helt enkelt bara visa ditt stöd i kampan-
jen HANKEN RETURNS är att starta en egen insamling 
hos oss! Det är väldigt enkelt och din insats kan göra stor 
skillnad.

 » Kontakta oss på fundraising@hanken.fi för mer informa-
tion om hur du startar en insamling.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Hankens fundraisingkampanj HANKEN RETURNS har kommit halvvägs. Resultatet är gott, med 
många både större och mindre bidrag, och nu är det dessutom möjligt för privatpersoner att få skatte-
avdrag för donationer.
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HANKEN BUSINESS FORUM

Entreprenören, placeraren och mångsysslaren Jonas 
Kjellberg föreläser om hur man lyckas i sin försälj-
ning – allt handlar i grunden om glädje och passion.

Jonas Kjellberg stiger ur taxin 45 minuter innan han ska äntra 
scenen på Hanken Business Forum. Tidtabellen är tajt. Efter 
exakt två timmar ska han ta en taxi tillbaka till flygfältet för att 
åka vidare mot Frankfurt.

– Det var inte helt meningen att det skulle bli så här. Jag 
har många gånger bestämt mig för att sluta jobba helt och 
hållet, men så dyker något nytt och roligt upp, säger Jonas 
Kjellberg medan han förbereder sin föreläsning. 

Jonas Kjellberg presenteras ofta som en av skaparna till 
Skype men han har hunnit med mycket annat. På investe-
ringsbolaget Kinnevik byggde han bland annat upp företagets 
investeringar i it-företag med Zalando som ett lyckat exempel. 
Just nu jobbar han bland annat inom Bridge 140 – ett bolag 
som för samman företag och investerare i Skandinavien och 
Silicon Valley. 

Han är också styrelseordförande i Gourmetli, ett företag 
som vill erbjuda konsumenten gourmetmat direkt från pro-
ducenterna, och är rådgivare för Boston Consulting Groups 
Digital Ventures. Dessutom reser han världen runt och före-
läser inom ramen för utbildningsföretaget Gear Up Ventures. 
Företaget har sin grund i arbetet med boken Gear Up som 
Kjellberg skrev tillsammans med professorerna Lena Ramfelt 
och Tom Kosnik vid Stanford University.

Jonas Kjellberg föreläser både för företagsledare och stu-
denter. Han har tre teser han vill att alla som lyssnat på honom 
ska komma ihåg och ta med sig till sin egen verksamhet. Den 
första handlar om tillväxt.

– Vilka är dina verktyg för att skapa tillväxt? Handlar det 
om att öka frekvensen, om att få kunderna att göra reklam för 
produkten i sociala medier eller något annat? Speciellt nord-
iska företag har problem med att sälja sina produkter trots att 
de håller en hög kvalitet.

Den andra kärnfrågan handlar om glädje. 
– Kunden ska älska din produkt eller tjänst och bli glad 

varje gång hon eller han använder den. Inom företaget är det 

JONAS KJELLBERG

 » Född: 1971.

 » Bor: I Saltsjöbaden, Stockholm.

 » Familj: Hustru och fyra barn i åldern 4–15 år.

 » Gör på sin lediga tid: Sitter i sandlådan med 
barnen.

 » Läser: Inte så mycket som jag skulle vilja. Överst 
i högen på nattduksbordet ligger Winners 
Dream, A Journey from Corner Store to Corner 
Office av Bill McDermott, vilken jag fick när jag 
föreläste tillsammans med honom.

”Kunden ska älska din produkt”
viktigt att både företagets ledning och de anställda kan svara 
på frågan ”var är glädjen i det vi gör?”. Då vet också alla vilken 
målsättningen i deras arbete är.

Sist men inte minst ska förtag fundera på hur man innova-
tivt kan förnya stora, gamla affärsmodeller.

– Ikea började med att låta kunderna skruva ihop möb-
lerna, Ryanair tog betalt för bagage och kaffe – något som var 
otänkbart tidigare och Google som är världens högst värderade 
bolag skapar inget eget innehåll.

Jonas Kjellberg tror att vi i framtiden kommer att se fler 
exempel på hur gamla, stora företag tar modell av uppstart-
företagen – åtminstone är det något han genuint hoppas på. 

– Något har gått snett när människor säger upp sig från 
välbetalda fasta arbetsplatser på stora företag för att satsa på 
uppstartföretag där arbetet i regel är underbetalt och osäkert 
och företaget underbemannat. 

Jonas Kjellberg tror att flera företag förstör kreativiteten 
med alltför många regler och hierarkier. 

– På små uppstartföretag känner alla sig behövda och driv-
kraften är enorm.

Enligt Jonas Kjellberg känner sig många gamla företag 
hotade av de nya företagen som gör saker annorlunda och 
en vanlig reaktion är försvar eller att man försöker göra livet 
surt för nykomlingarna. Han vill se fler offensiva drag och mer 
samarbete.

– Nästa steg är att få de stora företagen att samarbeta med 
uppstartföretag eller starta egna dotterbolag som satsar på 
innovation. Då kan man kombinera de stora företagens infra-
struktur och nätverk, samtidigt som man får nya innovationer 
och mera drivkraft. 

När Jonas Kjellberg presenteras nämns hans namn och 
Skype ofta i samma andetag. 

Vilken betydelse Skype för dig i dag?
– Det var en fantastisk resa och alla vi som var med fick 

en förståelse för hur man driver globala bolag. Men som varje 
entreprenör ser jag framåt och tänker inte så mycket på det 
som varit. Jag gillar att pröva nya saker och att hitta glädje i 
att jobba med andra.

LINA LAURENT

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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Jonas Kjellberg.
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HANKEN BUSINESS FORUM

”Viktigt med visioner, 
men glöm inte pengarna”
Kauppalehtis chefredaktör Arno Ahosniemi vill se 
fler fördomsfria satsningar av finländska företag.

Som chefredaktör för Kauppalehti följer Arno Ahosniemi 
med det finländska näringslivet på paradplats. Visst är det 
svåra ekonomiska tider men man får inte drabbas av svår-
mod, säger han.

– Vi har en hög utbildningsnivå och stor expertis till 
exempel inom den tekniska branschen  och i skogsindustrin. 
Vi har också stora möjligheter att utveckla nya produkter och 
tjänster inom digitaliseringen.

Arno Ahosniemi säger att finländska företag, särskilt de 
i servicebranschen, i större utsträckning kunde kunde ta 
modell av svenska företag och bli bättre på marknadsföring 
och på att skapa starka varumärken.

– Se på M Room som fick inspirationspriset. När jag första 
gången bekantade mig med företaget trodde jag inte ens att 
det var finländskt eftersom det hade ett så annorlunda tilltal 
än det vi är vana vid. De har gått in i branschen på ett nytt och 
fördomsfritt sätt.

Ahosniemi lyfter också fram Kyrö Distillery som tillverkar 
den prisbelönta Napue-ginen.

– I grunden är det bara starksprit tillverkad av råg men 
de har lyckats otroligt bra med att utveckla produkten och 
framförallt varumärket.

Inspirationspriset som Kauppalehti tillsammans med 
Erling-Persson Centre for Entrepreneurship gav åt företaget 
M Room ska bland annat uppmärksamma nytänkande och 
företagsanda. 

Vad är kännetecknande för inspirerande företag, 
Arno Ahosniemi?

– En positiv stämning, en ledning som visar gott exem-
pel, ger de anställda utrymme och där man inte är rädd. Jag 
tycker Dan Pink på ett bra sätt sammanfattat drivkrafterna 
till motivation: att man kan påverka sitt eget arbete, att man 
behärskar och har en chans att bli bättre på det man gör och 

att man känner att ens arbete är meningsfullt. 
Arno Ahosniemi har varit chefredaktör för Kauppalehti 

sedan januari 2013. Före det var han chefredaktör med ansvar 
för nyheterna, på samma tidning, och före det chefredaktör 
för tidningen Pohjalainen. Under de två senaste åren har 
Kauppalehti lyckats med något de flesta finländska mediehus 
drömmer om – skapat ett starkt digitalt varumärke och kurvor 
som pekar uppåt. Över 40 procent av omsättningen kommer 
från de olika webbprodukterna och -tjänsterna och den digitala 
upplagan blev i fjol större än pappersupplagan (cirka 47 700 
exemplar). 

Arno Ahosniemi säger att orsakerna till vändningen är 
många, men påpekar i samma mening att förändringen verk-
ligen inte gått snabbt – Kauppalehti Online lanserades 1996.

– Vi har målmedvetet satsat på digitalt innehåll, utbildat 
våra journalister och investerat i teknologi. Vi har också job-
bat med att få fram billiga och effektiva lösningar. Samtidigt 
har vi gjort ett så bra innehåll att kunderna är beredda att 
betala för det.

Vilken sorts ekonomijournalistik vill se mera av?
– En granskande och mer systematisk genomgång av 

olika branscher. Just nu lyfts till exempel it-företagare fram i 
medierna där de stoltserar med visioner och ambitioner men 
när man ser på omsättningen och resultatet finns inte mycket 
att skryta över. Visst är det viktigt med attityd och höga mål-
sättningar, men man får inte glömma pengarna.

 
LINA LAURENT

HANKEN BUSINESS FORUM 2016

Ifrågasätt rutinerna, kom ihåg pengarna, hitta 
glädje i verksamheten och få kunderna att älska din 
produkt.

Talarna på Hanken Business Forums delade med sig 
av sina bästa råd på en tillställning där stämningen 
var både inspirerande och uppsluppen.

Jonas Kjellberg uppmanade företag att fundera hur 
de kan förnya stora, gamla affärsmodeller.

Arno Ahosniemi talade bland annat för att finländska 
företag ska ta modell av svenska.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Kauppalehti och Talentum går samman och bildar Alma Talent. Kauppalehtis chefredak-
tör Arno Ahosniemi sade på Hanken Business Forum att bolaget bibehåller sina starka 
varumärken och fortsätter satsa på journalistik av hög kvalitet.
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Marcus Herold, Peter Berner och Erik Hartwall på Hanken Business Forum. 
– Den stora frågan i företagen i dag handlar om hur man skapar ett gott ledarskap 

där en bra ledare delegerar och värdesätter andras kunskap, säger Herold.

Ullica Hansson, Eva Rehnström, Heidi Schauman och Ann Brännback tycker årets 
Business Forum bjöd på intressanta talare. 

–Det är bra att också studerande fick en möjlighet att lyssna på talarna, säger 
Schauman. 

Hansson berömmer arrangemangen: 
– Hanken har ett otroligt bra nätverk för alumner.”

Stefan Heinrichs och Päivi Lehtonen fick genast idéer för hur de ska implementera 
föreläsarnas teser på sin egen arbetsplats Academic Work, som är ny Hanken Partner. 

– Det här var en bra påminnelse om att vi ständigt måste ställa oss de svåra 
frågorna – vet till exempel vår ledningsgrupp hur vi erbjuder våra kunder en känsla 
av glädje?, säger Heinrichs.  

– Stämningen var bra och inspirerande. Jag ska genast göra som Liisa Välikangas 
uppmanade och bryta en invand rutin, säger Lehtonen. 

Carla Bosco, Eeva Niemelä och Hanna Nylund från Hankenpartnern NaturVen-
tion säger att företag ofta glömmer bort glädjen då de satsar hårt på produktutveck-
ling och försäljning. 

– Uttrycket 100 knack, 10 snack, 1 tack fastnade, konstaterar Nylund.

TEXT: LINA LAURENT

FOTO: PATRIK LINDSTRÖM
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Barberarbranschen blev ett klipp
M Room, mottagare av Erling-Persson Centre for 
Entrepreneurships och Kauppalehtis inspirations-
pris, vill få varje man att känna sig hemma i en 
barberarsalong.

Män behöver egna barberarsalonger. Salonger dit de kan 
komma utan tidsbeställning och få snabb och personlig ser-
vice. Platser som är tillräckligt neutrala för att alla ska känna 
sig välkomna och där betalningen i första hand grundar sig 
på medlemskap och ett långsiktigt kundförhållande. 

När barberarna Petri Sipiläinen och Toni Kylätasku lade 
fram grunderna för det som skulle bli M Room, i dag Euro-
pas största kedja med barberarsalonger för män, jobbade de 
utifrån en tes: Branschen hade glömt bort männens behov.

Duon jobbade vidare med idén, hittade likasinnade 
affärspartners och beslöt sig för att satsa på en företagsstruk-
tur som bygger på franchising. Moderbolaget M Company 
erbjuder ett färdigt koncept med allt från inredning och pro-
duktsortiment till marknadsföring och utbildning. 

År 2008 öppnades den första M Room-salongen i Tam-
merfors och i dag finns 56 salonger i Finland och ett tiotal till 
i Europa och USA. Företaget har som målsättning att år 2020 
ha över 100 000 medlemmar och vara Europas största kedja 
inom barberarbranschen samt en viktig global aktör.

M Rooms varumärkesdirektör Gary Moore (bilden) säger 
att barberarbranschen i början av 2000-talet var utdöende. 
Enligt honom satsade frisörsalongerna främst på de kvinnliga 
kunderna och tidsbeställning var ett krav på många ställen.

– Förr i tiden fanns det fler salonger dit män kunde gå, 
utan tidsbeställning, och där man träffades för att umgås i 
väntan på sin egen tur. Vi ville återuppliva den kulturen men 
enligt ett nytt koncept och vår utveckling visar att det här är 
något män vill ha.

M Companys bokslut pekar på samma sak. Tillväxten 
under de tre senaste åren har varit stark när det gäller eko-
nomiskt resultat, antalet franchisingföretag och medlemmar.

M ROOM
 » Europas största barberarkedja som erbjuder barberartjänster för män.

 » Moderbolaget M Company grundades 2008. Företaget omsatte i fjol 
2 miljoner euro och gjorde en vinst på 235 000 euro. År 2014 var 
omsättningen 1,3 miljoner euro.

 » Har 11 franchisingföretag som driver 56 barberarsalonger i Finland. 
Dessa har sammanlagt 285 anställda.

 » Franchisingföretag finns också i Tyskland, Estland, Spanien och USA. 

 » I år öppnas nya barberarsalonger i bland annat Sverige, Lettland och 
Litauen. 

 » Drygt 16 000 finländare har ett M Room-medlemskap.

 » EPCE:s och Kauppalehtis inspirationspris är en hedersutmärkelse.  
M Room premierades med en plakett, blommor och champagne.

HANKEN BUSINESS FORUM

– Just nu är salongernas största utmaning att hitta 
anställda. Det vi främst behöver är människor som är bra på 
att handskas med andra människor – klippning och skägg-
vård kan vi lära ut, konstaterar Gary Moore.

I början handlade utmaningarna om att hitta finansie-
ring. Ingen såg barberarbranschen som en bransch med 
tillväxtpotential. 

Gary Moore välkomnar konkurrens och gillar nya utma-
ningar – de sporrar till att bli ännu bättre. En sak har ändå 
förvånat honom.

– Varför har ingen startat ett liknande koncept för 
kvinnor?

LINA LAURENT

DÄRFÖR FICK M ROOM INSPIRATIONSPRISET:
”M Room är ett litet, ungt, finländskt företag som expanderat 
internationellt. Företaget har visat att man kan skapa nya 
lönsamma affärsmodeller i en traditionell bransch och är ett 
inspirerande exempel. 

Markus Wartiovaara, direktör 
för Hanken Business Lab. 

FOTO: ARI KORKALA
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Ketchupeffekt på koncentrerad matmarknad
Under det senaste året har S-gruppen uppfyllt sina 
löften och sänkt priserna på hundratals varor. Kesko 
följde efter och lovade dessutom ta ansvar för att 
producenterna mår bra.

– Ett klassiskt exempel på differentiering, säger Hankenpro-
fessorn Rune Stenbacka.

De två stora inom dagligvaruhandeln har länge fått skäll 
av både livsmedelsproducenter och konsumentorganisatio-
ner. Bönderna har pekat ut handelns prispress som den stora 
orsaken till dess egen kroniska lönsamhetsproblem. När kon-
sumentorganisationer jämfört matkassars pris i olika länder 
har Finland landat närmare Norge och Schweiz än Sverige 
och Tyskland. Många har dragit slutsatsen att Kesko och 
S-gruppen skor sig på både producenter och konsumenter.

– Dagligvaruhandeln i Finland är onekligen väldigt kon-
centrerad. Det visas tydligt när man studerar den med samma 
koncentrationsmått som man kan konstruera över marknads-
situationer i olika branscher, säger Rune Stenbacka, forskar-
professor i nationalekonomi på Hanken.

Kritiken har uppenbarligen bitit och för ett par år sedan 
meddelade S-gruppen och Kesko i tur och ordning att de 
kommer att sänka priserna på hundratals varor. S-gruppen 
myntade begreppet ”halpuuttaminen” som ett led i sin lång-
siktiga strategi och påbörjade processen i praktiken redan för 
ett år sedan. Kesko inledde sin prissänkning i januari.

De officiella argumenten för prissänkningarna är spretiga 
och ibland motstridiga. S-gruppen hänvisar till kundunder-
sökningar som visar att nummer ett på önskelistan är bil-
ligare mat.

– Det är en långsiktig, strategisk linjedragning som 
har arbetats fram under flera år. Det är glädjande att se att 
arbetet har lönat sig. Försäljningsvolymen i våra butiker har 
ökat med 1,3 procent och kundbesöken med åtta miljoner 

sedan vi införde prissänkningen, sade generaldirektör för 
S-gruppen Taavi Heikkilä, i januari i samband med årsdagen 
av prissänkningen.

PARADOX OM PRIS
För att göra det möjligt att sänka priserna uppger S-gruppen 
att man effektiverat sin organisation, sänkt sina kostnader 
för energi och minskat marknadsföringsbudgeten med tio 
miljoner euro.

Kesko motiverade sin prissänkning på 2 000 varor med 
att råvarorna på världsmarknaden blivit billigare och att 
Rysslands importstopp av vissa livsmedel gjort att den fin-
ländska livsmedelsexporten sjunkit. Därav billigare inhemska 
livsmedel.

– Det är en fullständigt normal åtgärd inom dagligva-
ruhandeln att justera priserna enligt världsmarknadslä-
get, sammanfattar Jorma Rauhala, direktör för Keskos 
dagligvaruhandel.

Samtidigt som konsumenter allmänt frågar efter lägre 
livsmedelspriser är allt fler beredda att faktiskt betala lite 
mer för ekologiska och närproducerade livsmedel. Detta 
paradoxala kundbeteende bemöts av både Kesko och 
S-gruppen. 

– Försäljningen av de lokala matvarorna har under flera 
år ökat i K-butikerna och under fjolåret stod de för 15 pro-
cent. Som världens mest ansvarstagande matbutik hör det till 
K-gruppens uppgifter att se till att hela livsmedelskedjan mår 
bra, intygar Rauhala.

Också S-gruppen betonar att andelen inhemska charkva-
ror och mejeriprodukter har ökat. Dessutom månar man spe-
ciellt om kunder med glutenintolerans, sedan ersättningen 
till celiakiker drogs in vid årsskiftet.

– Vi har sänkt priserna på glutenfria produkter också 
tidigare och nu har vi bestämt att underlätta situationen för 
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den kundgruppen. För oss är det viktigt att betjäna kunder 
med specialdieter så bra som möjligt, säger Ilkka Alarotu, 
som är kommersiell direktör.

KAMP OM MARKNADSANDELAR
Enligt Rune Stenbacka är både lägre råvarupriser och effek-
tiverad organisation plausibla förklaringar till prissänkning-
arna. Han ser dessutom en tydlig strävan hos de båda jättarna 
att differentiera sig på marknaden med en (lokal-)patriotisk 
profil och en förbättrad servicenivå riktad till kunderna för 
att undvika en alltför intensiv priskonkurrens.

– De anpassar sina produkter och tjänster till kundernas 
preferenser, men det är svårt som utomstående att veta hur stor 
inverkan de olika motiven haft för besluten att sänka priserna.

Han ser prissänkningen och differentieringen som en 
direkt konsekvens av den utveckling som skett på den fin-
ländska marknaden för dagligvaruhandeln under det senaste 
decenniet.

– Lidl kom in på marknaden i Finland med ett differentie-
rat koncept, där låga pris och låga kostnader var det centrala. 
Det gjorde att priskonkurrensen triggades. Sedan dess har det 
blivit viktigt också för de två stora aktörerna att differentiera 
sig för att inte tappa marknadsandelar.  

För tio år sedan var S-gruppen och Kesko ungefär lika 
stora, sett till marknadsandelar. Lidl hade vid den tiden bara 
någon enstaka procent. Två tydliga trender har utvecklats 
sedan dess. Dels har S-gruppen vuxit till nästan 46 procent på 
Keskos bekostnad, dels har Lidl expanderat mycket markant 
till en marknadsandel på drygt 9 procent. Ett sätt för Kesko 
att vinna tillbaka marknadsandelar är köpet av Suomen 
Lähikauppa, som tillkännagavs i november i fjol. Där ingår 
cirka 650 Siwa- och Valintatalo-butiker runtom i landet. Om 
köpet godkänns av konkurrensmyndigheterna har Kesko igen 
drygt 40 procent av marknaden.

– Att öka marknadsandelarna är ett sätt att öka vinsten 
på lång sikt, konstaterar Rune Stenbacka.

UNIK KONKURRENSLAG
Keskos köp aktualiserar också det tillägg till den nationella 
konkurrenslagstiftningen, som trädde i kraft från och med 
2014. I lagen sägs att ett företag inom dagligvaruhandeln med 
större marknadsandel än 30 procent besitter en dominerande 
marknadsställning. Både Kesko och S-gruppen får med andra 
ord tassa på tå för att konkurrensmyndigheterna inte ska dra 
dem i örat.

– Det är alldeles unikt 
att en specifik bransch och 
ett specifikt procenttal defi-
nieras i en konkurrenslag-
stiftning. Det innebär att 
både S-gruppen och Kesko 
ensamma kan åtalas för 
åtgärder, som snedvrider 
konkurrensen, eller för 
missbruk av dominerande 
marknadsställning, säger 
Rune Stenbacka.

Inom konkurrenslag-
stiftning brukar man normalt utgå ifrån att en dominerande 
marknadsställning måste analyseras och definieras för varje 
enskild marknad. I de fall där dominerande marknadsställning 
påträffas, handlar det typiskt om endast ett bolag som skaffat 
sig en sådan position.

– Dessutom är dagligvaruhandeln definierad som natio-
nell. Varför? Som expert på konkurrensanalys anser jag att den 
här lagen är synnerligen märkvärdig, säger Rune Stenbacka.

JOHAN SVENLIN

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Rune Stenbacka.

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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Småteam utmanar hierarkiska jättar
Den demografiska och samhälleliga utvecklingen, som följer i globaliseringens spår, kräver nya sätt att leda 
företag. Annika Steiber har studerat bolag som Google, Facebook och LinkedIn. De har tiotusentals anställda, 
men försöker behålla snabbheten genom minimal byråkrati och maximal frihet för innovatörerna.

Annika Steiber var inbjuden av Forum för innovationskraft 
vid Hanken i Vasa i januari. Temat för föreläsningen var 
Silicon Valley-modellen – att leda för entreprenörskap. Hon 
talade om en framväxande ledningsmodell där man satsar på 
att ta tillvara nya idéer och i snabbare takt än hittills utvecklar 
dem till kommersiella produkter. 

Annika Steiber har doktorerat i ledning och organisation 
vid Chalmers tekniska högskola, med fokus på entreprenörskap 
inom bolag och innovationer. Hon har tillbringat sex år i Silicon 
Valley och skrivit ett par böcker om tillväxtdrivna, innovativa 
företag där.

– Jag har tittat på Google under ett års tid och försökt förstå 
vad som driver innovationen inom bolaget. Det är en världsunik 
studie, säger hon.

Enligt Steiber genomsyras Google av innovation. Tidigare 
var Toyota en förebild för dem som försökte lära sig fram-
gångsrika organisatoriska koncept, under den digitala eran, 
är det snarare Google vi får lära oss av.

– Vi står inför ett paradigmskifte när det gäller att leda före-
tag, säger hon.

ENTREPRENÖRIELL SYN
Denna innovationsdrivna modell genomsyras av ett entrepre-
nörskap där man tillämpar strategisk innovation. Ledningen 
utgörs av grundarna eller utomstående personer, men de har 
en extrem entreprenöriell syn som genomsyrar hela företa-
get. De efterstävar en väldigt platt organisation med snabbt 
beslutfattande och lite byråkrati och hierarki. Man undviker 
titlar och sådant som kan försvåra kommunikationsflödet och 
försinka beslutsfattandet.

– Det traditionella sättet att leda ett företag är att koordinera 
genom att standardisera, säger hon. Man standardiserar hur 
man ska driva olika typer av arbeten i olika processer. I inno-
vationsmodellen koordineras arbetet primärt genom en stark 
kultur, tumregler och genom ett slags output, en nyckelpresta-
tion som ska åstadkommas. Den är mycket mer värderings- och 
målstyrd än den traditionella.

Annika Steiber berättar att kontroll är något som känneteck-
nar en gammal modell, men den rigida pyramidmodellen är inte 
skalbar, och därför kan cheferna bli bromsklossar om allt ska gå 
genom cheferna som besitter den största kompetensen.

– Google har cirka 55 000 anställda. Företagets största 
hot är att bli för rigitt. De anstälda strävar efter att försöka 
hitta var tungrodd byråkrati har smugit sig in i organisatio-
nen. Man är livrädd för att bli ett av de storbolag som tappar 
snabbheten.

Enligt denna modell är de små teamen nyckeln. Enligt Goog-
les vd Larry Page är antalet teammedlemmar tre för att behålla 
snabbheten. Det självständiga beslutsfattandet sköts av teamen 
själva och hierarkin kopplas in temporärt under strategiproces-
sen när prioriteringarna för följande år ska göras. 

OLIKA UPPFATTNING OM RISKTAGANDE
Annika Steiber jämför med europeiska bolag och anser att 
företagsledningen i dem ofta består av ekonomer som styrs 

FOTO: PATRICIA RODAS

SEX TRENDER INOM ENTREPRENÖRSKAP 
I SILICON VALLEY

1. Produkter och plattformar för ingenjörer
2. Tekniska team härskar fortfarande i Silicon Valley
3. Stor datamassa mixas med tekniskt kunnande
4. De personliga finanserna blir mer automatiserade
5. Den “delade ekonomin”
6. Bättre gemenskap och stöd för entreprenörer

Annika Steiber.

av ett affärsmässigt tänkande. I dem ser man på risktagande 
på ett annat sätt än inom innovationsstyrda bolag. Hon anser 
ändå att man har kommit rätt långt i Europa när det gäller 
att tillämpa denna innovativa modell och nämner Electrolux 
som ett exempel.

– Jag tror att man i Europa har känt av att man måste bli 
mera innovativ.

Den innovativa modellen utmanar chefsrollen. Skälet är att 
cheferena inte har den kontroll som de normalt skulle ha.

– Det betyder att chefen måste vara extremt duktig på att 
rekrytera personal. Chefskapet blir mer coaching där cheferna 
stödjer medarbetarna. De måste låta teamen köra sitt race, men 
även ställa de rätta frågorna, säger hon.

KARIN DAHLSTRÖM
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AFFORDABLE INNOVATIONS FOR EVERYBODY
Hit products are solutions for real-life problems, and 
are often the result of intensive research. American 
companies are now placing R&D-teams in base-
of-pyramid markets where money is tight and the 
problems are large.

There has been an economic recession in the USA and 
Europe for nearly a decade now, but meanwhile, the deve-
lopment of technological solutions to everyday problems has 
accelerated.

Could it be that poverty is the mother of the best inventions?
– There are certainly many historical examples of brilliant 

innovations arising when resources have been scarce. It is inte-
resting to observe how extreme conditions continue to ignite 
new innovations, says Jakki Mohr, Professor of Marketing at 
the University of Montana.

She has also co-authored the book Marketing of High-
Technology Products and Innovations, which has been 
well received at universities and executive training sessions 
worldwide.

As a frequent guest-lecturer at universities in Europe, 
India, and South America, Professor Mohr gets a continuous 
close look at hit commercial products in different locations and 
markets. The type and range of products differ significantly 
between markets, primarily depending on the local consumers’ 
purchasing power.

– In the Western framework for innovations, products and 
services are targeted at early adopters. They want the most 
sophisticated models, with all the bells and whistles, and are 
ready to pay for them. When the product becomes established 
on the market, there is generally a diffusion process, where 
simpler varieties of the product are available at lower price 
points.

HEALTHCARE IN CALCUTTA
In a recent trend, Western companies place their R&D units 
in base-of-the-pyramid markets, those with large populations 
and low per capita income. Outside of their comfort zones, and 
far from deep-pocketed funding, the R&D teams are supposed 
to gain inspiration from real-life problems.

– It is a way to spark innovations and solve problems for 
millions of people living in extreme poverty.

Professor Mohr gives an example from India, where Gene-
ral Electric recently developed a mobile care unit for diagnoses.

– In India, the need for medical equipment is enormous, 
but the ability to pay is minimal. There is also a chance of 
reverse innovation, in which inventions made in base-of-
the-pyramid markets find their way into mature markets in 
industrial countries.

With a growing literacy rate in the Third World and more 
people gaining access to high-technology – will there be a 
boom in innovations in the next decade?

– There are many new possibilities opening, for example 
in funding. Developing countries with no previous banking 
infrastructure can leapfrog directly to state-of-the-art banking 
innovations. As a prime example, I have seen one of the world’s 
most advanced Bitcoin markets in an African country.

NO STANDARD SOLUTION
Innovations might explode, but there is no way around a go-
to-market strategy. Every product must be analysed for every 
specific market, and have its own sales and marketing strategy 
to avoid barriers; like legislation, local traditions, or incompa-
tible infrastructure.

– Availability on the Internet 24/7 will not automatically 
grant you global success, even with a brilliant innovation. 
There are many examples of failed attempts to introduce a hit 
product from a specific market directly onto a different one.

Even though many homes have at least one iPad, a micro-
wave oven, and a flat-screen TV, it seems difficult to invent a 
standard global solution for energy saving at home. Professor 
Mohr mentions the example of a Swiss company with a bril-
liant innovation which reuses warm water from the shower 
to save energy. The attempt to introduce the successful Swiss 
innovation in the USA will require a careful analysis of the right 
target market, building a network of partners for distribution, 
installation,and servicing, and attention to the price point in 
a new market.

– In fact, I am not surprised, considering that the books 
I had shipped to myself in November from Switzerland have 
not arrived yet. There are still many national and regional dif-
ferences in many areas. For innovative companies it means 
they still have to be market specific.

JOHAN SVENLIN

Jakki Mohr.
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Wallstipendiat jobbar med säkert kort
– Redan under gymnasietiden i Stockholm lade 
jag märke till Anders Wall-stipendiet. Då jag blev 
antagen till Hanken fördjupade jag mitt intresse för 
stipendiet och det blev ett mål för mig. 

Målmedvetenhet är ett honnörsord för Fredrika Gyllang. 
Den 10 mars tar hon emot stipendiet om 125 000 kronor på 
konserthuset Musikaliska i Stockholm. Det delas ut i sam-
band med finansmannen Anders Walls 85-årsdag, en fest 
som de 1 500 inbjudna knappast glömmer i  rappet.

För ungefär fyra år sedan sökte Fredrika Gyllang till 
Hanken och kom in. Hon valde Hanken dels därför att hon 
upplever att högskolan borgar för en hög kvalitet, dels därför 
att halva hennes släkt bor i Finland.

Själv beskriver Fredrika Gyllang sig som en tjej med drive. 
Hon tog sin kandidatexamen på tre år, inkluderande en ter-
min som utbytesstuderande i Hong Kong. Studietakten låg 
klart över medeltalet och det gjorde också slutvitsorden.

MÅNGA JOBB
För att teckna porträttet lite skarpare spolar vi tillbaka 
filmen några år. Efter studenten hade Fredrika Gyllang 
sex olika jobb samtidigt. Hon var barnvakt, servitris, stä-
derska, butiksbiträde, inhoppare på ett auktionshus och 
reklamplanerare. 

Dessutom gick hon en reklamkurs. Men hon kände att det 
fanns mer för henne i världen

Hon ger inte sken av att vara en plugghäst, utan hann 
också med mycket annat än studier under Hankentiden. Till-
sammans med två kompisar drev hon under två år Startup 
Sisters, en dotterförening till Föreningen för Entreprenör-
skap. Föreningen bildar ett ideellt nätverk för studenter som 
är intresserade av företagande. 

Desutom blev det jobb på Hanken MBA, på ett finskt 
mjukvaruföretag och på ett svenskt såsföretag.

– Jag vill aldrig tacka nej till utmaningar. De har alltid 
utvecklat mig och öppnat nya dörrar, säger hon.

Nu lägger Fredrika Gyllang all sin energi på uppstartfö-
retaget Moni som verkar inom betalningsindustrin. Hon var 
med från starten och ansvarar för företagets affärsutveckling. 
Arbetet omfattar allt från investeringsplanering till att sköta 
företagets exponering på sociala medier.

KORT MED POTENTIAL
Moni har redan visat framfötterna. Tillsammans med Mig-
rationsverket har fintechföretaget lanserat ett pilotprogram 
för att effektivera processer kring flyktingströmmen i Europa 
genom att erbjuda ett förbetalt MasterCard som ersätter 
kontantutbetalningarna.

Enligt Fredrika Gyllang har Moni en stor utvecklingspotential.
– Med hjälp av en mobilapplikation och ett webbgräns-

snitt kan kortinnehavare till exempel bilda en pool för att låna 
pengar räntefritt. Det är också lätt att följa hela transaktions-
kedjan via mobilen, berättar hon.

Just nu har hon och företaget satt fokus på att erbjuda 
kortet åt alla som inte har tillgång till konventionella bank-
tjänster. Hon betraktar bland annat Braslien som jungfrulig 
mark.

På frågan om när det blir dags att igen engagera sig i något 
nytt svarar Fredrika Gyllang:

– Jag vill jobba med Moni så länge jag utvecklar mig själv 
och bolaget. Men jag hoppas på fler utmaningar i framtiden. 
Och jag har redan gott om egna idéer.

Ytterligare erfarenheter och kunskap tänker Fredrika Gyl-
lang skaffa med hjälp av Anders Wall-stipendiet.

– Nu blir jag en del av det så kallade Wallumni nätverket. 
Dessutom fortsätter jag att investera i mig själv och har börjat 
titta på några spännande utbildningar vid toppuniversitet.

PETER NORDLING

 » Anders Walls Stiftelse delar årligen ut stipen-
dier till 12 unga begåvade personer inom 
naturvetenskaplig forskning, ung företagsam-
het, landsbygdsutveckling, internationella 
studier och musik. 

 » Stipendierna har delats ut sedan år 1981 
och från början av 1990-talet också alltid  
åt en hankeit.

 » Totalt har stiftelsen delat ut drygt 55 miljoner 
kronor (ca 5,8 miljonr euro).

ANDERS WALL-STIPENDIET

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Fredrika Gyllang.
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Hanken & SSEs initiativ att integrera flyktingar 
med ekonomiutbildning har fått ett starkt positivt 
mottagande. Genast när integrationsprogram-
met lanserades i mitten av februari kom en våg av 
intresserade förfrågningar.

– Ja, det har väckt ett stort intresse och ett tiotal asylsö-
kande med högskoleexamen har ansökt direkt till vårt kon-
tor, berättar Sari Salojärvi, vd på Hanken & SSE Executive 
Education.

Den egentliga rekryteringskanalen är landets flykting-
mottagningar där undervisningsministeriet, med underor-
ganisationer, kartlägger kompetensen hos de asylsökande 
individuellt. 

De 30–35 asylsökande som blir antagna till utbild-
ningsprogrammet börjar sina studier i maj och kurserna 
pågår under tre månader. Programmet avslutas på hösten 
med en två månaders praktikperiod. Frivilliga företag kan 
delta i programmet genom att erbjuda praktikplatser eller 
ge ett bidrag på 1 000 euro till kursavgifter.

Integrationsprogrammet är ett samarbete mellan Han-
ken & SSE Executive Education, Svenska handelshögskolan 
och mobiltjänstföretaget Funzi. Deltagarna kommer att få 
fördjupa sina kunskaper om det finländska och europeiska 
affärslandskapet och organisationskulturen, om strate-
giskt ledarskap, om finansiering och om försäljnings- och 
servicetänkande.

– Den inledande kulturmodulen är speciellt utveck-
lad för denna målgrupp, men i övrigt följer programmet 
ett normalt Executive Education-program, tillägger Sari 
Salojärvi. 

Mer information om programmet på www.hankensse.
fi/executive/social-impact.

JOHAN SVENLIN

STORT INTRESSE FÖR EKONOMI 
BLAND ASYLSÖKANDE

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 | niord@ekonomit.fi | tfn 0400-138 528

Personlig utveckling

Fritidssstugor i Tahko och Himos

Professionell utveckling

Ditt nätverk till 4 000 ekonomer

FOTO: POND5
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Blixtmöte skjuter igång karriären
Flash Mentoring är namnet på ett nytt sätt att ge 
studerande och färska alumner en rivstart på deras 
karriär. Den 15 april ordnar Hanken i samarbete med 
studentorganisationen Master´s Committee ett pilot-
evenemang på Hanken.

Chefen för näringslivsrelationer och karriärtjänster Erik Lund 
på Hanken berättar att Flash Mentoring, som namnet säger, 
sker snabbt och effektivt i grupper om tre eller högst fem adep-
ter under en kväll. Programmet är upplagt så att varje grupp har 
en mentor under 20–25 minuter. Under den tiden får adepterna 
ställa frågor till sin mentor. Sedan byter mentorn grupp tills han 
får varvet fullt.

– Vi räknar med att en mentor hinner besvara ungefär 
fyra frågor per grupp. Adepterna får ställa frågor enligt eget 
val, men arrangörerna har för säkerhets skull några frågor i 
bakfickan för att mentorerna inte ska behöva gå på tomgång, 
säger Erik Lund.

Han hoppas få ihop mellan 15 och 20 mentorer. Det bety-
der att de kan ta hand om maximalt 100 adepter.

VIKTIGT NÄTVERKANDE
Men tillställningen tar inte slut efter att alla frågor är besvarade. 
Adepter och mentorer kan fortsätta diskutera arbetslivsfrågor 

och bekanta sig med varandra under en stund av nätver-
kande före och under den avrundande middagen.

– Starten kan ibland vara lite försiktig i sådana här 
sammanhang, men när isen väl är bruten är det viktigt 
för både mentorer och adepter att hålla ångan uppe 
för att få ut så mycket som möjligt av tillställningen, 
betonar Erik Lund. 

– Kvällen skall erbjuda alla något och med oss har vi 
en bred palett av mentorer från olika delar av näringsli-
vet med varierande utbildningsbakgrund.

STORT INTRESSE
Under våren har Hanken aktivt varit i kontakt med såväl 
företag som alumner och intresset att ställa upp som men-
tor har varit stort hos bägge.

– Flera av Hankens partnerföretag har visat intresse 
för att ställa upp med mentorer, konstaterar Erik Lund 
nöjt.

Du som är nyutexaminerad kan anmäla dig som 
adept för kvällen via alumnportalen Hanken Network 
från och med den 14.3. 

Alexandra Koivula, koordinator för näringslivssam-
arbete på Hanken, svarar gärna på frågor och berättar 
mer om evenemanget.

VARJE EURO RÄKNAS! 
Din donation är en röst för Hanken 
Donera till HANKEN RETURNS 
www.hanken.fi/hankenreturns 
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Additive manufacturing (AM), more colloquially known 
as 3D printing (3DP), is a process of joining materials to 
make objects from 3D model data, usually layer upon layer, 
as opposed to subtractive manufacturing methodologies, 
such as machining. As such, 3DP is a revolutionary tech-
nology where products are “printed” instead of “manufac-
tured”, which in itself radically changes the manufacturing 
business. 

Although 3D printing has been around for more than 
30 years, recent developments have remarkably improved 
the quality of the printed objects, while also lowering costs. 
These advancements have consequently led to more wide-
spread use of the technology. Lately, 3DP is also progressing 
beyond printing simple objects to more complex ones, like 
printed electronic parts and human tissue. 

As the global 3D printing revolution is expected to trans-
form the manufacturing process, it will provide wealth- and 
job-creating business opportunities globally. Businesses are, 
however, sensitive to the policy and legal climate. 

3DP is a comparatively new technology and, thus, most 
of the relevant legal and policy issues have not been mapped 
and analysed yet and great uncertainty lies on how to apply 
the laws in this area. Furthermore, the industry is still 
young and much needs to be done to properly support 3DP 
developments and allow it to widely spread across markets. 
Intellectual property (IP) law, which is an instrument that 
by definition aims to promote technological innovation, may 
play a major role in this process. 

On the one hand, several questions as to how to apply the 
existing IP rules in the 3D printing environment remain open. 
For instance, what IP rights does the computer-aided design 
(CAD) file entail and who owns the 3D-printed work (the per-
son who conceptualizes the design, the one who creates the 
CAD file, and/or the one who operates the 3D printer?) are 

The Rise of 3D Printing: 
Challenges for Intellectual Property Rights

KOLUMN

among the most pressing ones. On the other, it has already 
been predicted that the increased affordability of 3D printing 
might lead to a greater “away-from-control” number of IP 
infringements. In this respect, the most important questions 
relate to how to regulate and manage the IP rights on the 
objects that might be subject of reproduction via the use of 
the 3DP technology. 

Pressing are also questions related to infringements of 
the existing IP rights over the physical objects that are digi-
talised, shared and eventually reproduced via 3DP. Several 
websites that allow individuals to upload and download 
digital design files have recently emerged, increasing the 
capability to generate wide-scale IP infringements over the 
Internet. 

Another important question on 3DP and IPRs refer to 
the interpretation of some of the most important excep-
tions and limitations in IP law, like the private use and the 
research and experimental use exemption. The fact that 3DP 
has the potential for wide spreading private manufacturing 
of spare parts, as well as entire objects, at home may disturb 
the balance of these exceptions that the IP law aims to strike. 
Finally, 3DP also shakes the legal position of intermediaries 
that may assist in the 3D printing process: would they be 
liable for IP infringements? 

To capture the values from the opportunities that 3DP 
brings about it is crucial that the law does not prevent the 
innovation. While the global marketplace for 3DP is still 
young, it’s not too early for IP rights holders to take proac-
tive approaches to prepare themselves for the rise of 3DP. 
To this end, the IP laws and policies could be used as a com-
petitive advantage in the global market competition.

ROSA BALLARDINI IS ASSISTANT PROFESSOR 

AT HANKEN SCHOOL OF ECONOMICS

Rosa Ballardini.
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I ett konstant ökande informationsflöde blir 
det personliga varumärket allt viktigare för 
att individen ska märkas och kunna påverka. 
Bruce Oreck har lyckats med sitt personliga 
varumärkesbyggande. Hans allmänna råd till 
finländarna är att lämna gamla hjulspår och 
inte vara rädda för att misslyckas.

– Det personliga varumärket är viktigt därför att värl-
den har vuxit. Vi når 7 miljarder personer via nätet när 
som helst. För att göra intryck och kunna påverka i det 
stora mediebruset gäller det att fundera på vad som 
definierar en själv. 

Bruce Oreck, USAs förra ambassadör i Finland, 
förespråkare för gröna värden, föreläsare och kropps-
byggare, sitter i sin soffa och är ett praktexempel på 
bra personal branding: Folk inte bara känner igen 
honom utan vet vad han står för.  

– Den som vill lyckas som individ, måste vara sitt eget 
varumärke och vara kreativ. Förr var det skolans uppgift 
att lära ut fakta, men det vi snarare behöver lära oss nu är 
att tänka kreativt och utanför den berömda lådan.

ANVÄND VERKTYGEN
Att Finlands ekonomiska situation är utmanande och 
att konkurrenskraften måste stärkas är välkänt. Oreck 
anser att finländarna måste våga tänka i nya banor.

– Jag älskar Finland. Här finns oerhörd talang, kun-
skap och kapacitet. Men verktygen i backen gör ingen 
nytta om man inte använder dem.

Enligt Oreck är traditioner och processer är alltför 
viktiga i Finland och motståndet mot förändring är för 
stort. 

– Ni håller fast vid ett förflutet som inte längre 
finns. Utred inte eventuella åtgärder i evigheter, gör 
något i stället. 

Han liknar de finländska resurserna och kunnandet 
vid en flaska fin champagne.

– Den flaskan gör ingen nytta förrän man öppnar 
den. Jag väntar på smällen från korken när Finland 
öppnar sin flaska, då börjar det hända. Jag har valt att 
bo här för att det är ett spännande land i spännande 
tider. 

– Här finns all kapacitet som behövs, det enda som 
står i vägen för Finland är... Finland, viskar han.

Kreativitet ger 

FRISKT VÅGAT, HÄLFTEN VUNNET
Bruce Oreck är en stor förespråkare av att testa nytt och 
att göra försök och misstag.

– Det är det amerikanska sättet. Det är okej att 
misslyckas, vi tar det som en erfarenhet och lär oss av 
den. I Finland är det skamligt att misslyckas, därför är 
det många som inte ens vågar försöka. 

Det gäller också inom utbildningen, på alla nivåer.
– Universiteten i Finland bör ta en ledande roll i 

förändringsarbetet med hur ni förhåller er till risker 
och misslyckanden. 

Dagens studenter behöver en annan sorts 
kunskaper. 

– Där skolorna förr lärde ut vad man ska tänka, 
borde de nu lära ut hur man ska tänka. Naturligt-
vis är det fortfarande viktigt att kunna finansiering 
och redovisning, men mycket av det finns på nätet 
nu. Dagens chefer runtom i världen söker inte folk 
utgående från utbildning, de vill ha kreativitet. Det 
är något som dagens entreprenörsutbildningar bör 
ta fasta på. 

ÅSA NYMAN

Bruce Oreck anser att skolorna ska tänka om.
– Dagens chefer anställer inte folk på basis av utbildning. 
De vill ha kreativa människor, säger han.

kredibilitet och synlighet
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Jannika Lassus är universitetslärare i svenska språket.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

BOKTIPSET
Jan Guillou har tagit sig an 1900-talet i bokserien 
Det stora århundradet. I böckerna Brobyggarna 
(2011), Dandy (2012), Mellan rött och svart 
(2013), Att inte vilja se (2014) och Blå stjärnan 
(2015) berättar Guillou om familjen Lauritzen. 
Varje bok har sitt specifika tema och kan läsas 
fristående, men tillsammans utgör de en hel-
het som torde intressera alla som uppskattar 
en god berättelse med historisk förankring, 
skriven på ett gott språk.

Berättelsen utgår från tre norska bröder 
som får möjligheten att gå en ingenjörs-
utbildning i Tyskland. Samtidigt blir de 
socialiserade in i den tyska kulturen. Vi 
som kan vår historia anar en konflikt. 
Tyskland har haft en central roll i Europas 
historia under 1900-talet och det tyska 
är sällan oproblematiskt, dörrar öppnas 
eller stängs. En del livsöden i böckerna 
är djupt tragiska, andra rena hjältesagor.

Efter avslutad utbildning tar livet bröderna 
åt olika håll i Brobyggarna och Dandy. Mellan 
rött och svart handlar om förändringens tid i mel-
lankrigstidens Europa, Att inte vilja se fokuserar 
mycket på familjens överhuvud Lauritz Lauritzen 
och den stora familjens nya liv i Sverige, medan 
Blå stjärnan beskriver samma händelser men ur 
dottern Johannes synvinkel.

Ett viktigt spår i böckerna är hur en för-
mögenhet byggs upp och förvaltas, och vilka 
åtgärder som kunde ha vidtagits inför och 
under de ekonomiska kriserna och krigsåren. 
Ibland finns det en orealistisk tur med i spelet, 
huvudpersonerna klarar sig genom det mesta. 
Andra spår är segling och kulturliv – som sig 
bör i en klassresa som denna. Samtidigt sker 
förändringar i samhället, inte minst kvinnor-
nas ställning och deras nya möjligheter får 
mycket utrymme.

Det här är inga barnböcker, de 
innehåller både sex och våld. En del av böckerna 
innehåller mycket fysiskt våld, andra innehåller 
mera psykiskt svårmod och olika slags övergrepp. 
De våldsamma delarna känns ändå berättigade 
då vi med facit i hand vet att berättelsens ram, 
1900-talet, var ett otroligt våldsamt århundrade.
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Hanken Business and Management  Student Association 
(Hanken BisMan) är den nybildade ämnesföreningen för 
studerande på de engelskspråkiga utbildningsprogram-
met Business and Management. 

Bruce Oreck (se artikeln t.v.) talade om personligt 
varumärkesbyggande och deltog i en paneldebatt tillsam-
mans med professor emeritus Christian Grönroos och 
biträdande professor Anne Rindell.

Seminariet hölls i en proppfull festsal och gav mers-
mak för Hanken BisMans primus motor Fangbing Wang:

– Idén till föreningen föddes i november och vid 
årsskiftet konkretiserades planerna. Eftersom vårt första 
evenemang var så populärt ska vi genast börja planera 
följande, sade Wang belåtet.

ÅN

NY ÄMNESFÖRENING
FICK RIVSTART 

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Fangbing Wang.
FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ
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Vi hoppas kunna göra det lättare för hankeiter att få jobb. Samtidigt vill vi 
göra det lättare för våra kundföretag att hitta kompetent arbetskraft. Bland 
annat så här motiverar personalchef Veli-Pekka Vuori på Academic Work att 
företaget i början av året gick med i Hankens Partnerprogram.

Academic Work är ett rekryterings- och bemanningsföretag. Det grundades i Sverige av tre 
studerande år 1998. Där har företaget kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, 
Linköping, Örebro, Umeå, Sundsvall och på Arlanda flygplats utanför Stockholm.

Den internationella expansionen 
började för tio år sedan och Acade-
mic Work verkar nu i även i Norge, 
Finland, Danmark, Tyskland och 
Schweiz. Det finländska dotterbola-
get är inne på sitt åttonde år.

Allt sedan starten har företagets 
ambition varit att sammanföra 
studenter och utexaminerade, som 
söker ett jobb, med företag som 
behöver personal.

–Vi kallar oss the home of young 
professionals, säger Veli-Pekka 
Vuori, som själv jobbat i olika posi-
tioner inom företaget sedan år 2008

Den 32-årige politices magis-
tern är ett talande exempel på hur 
man kan göra karriär hos Acade-
mic Work. Föreaget sysselsätter 
ett 70-tal personer i Helsingfors, 
men verksamheten består i huvud-
sak av att sysselsätta för andras 

räkning. I fjol rekryterade Academic Work något över 200 personer och sysselsatte 
närmare 1 000 på varierande långa kontrakt hos sina kundföretag. 

GYNNAS AV NEDGÅNGEN
Trots, eller kanske tack vare, dåliga tider har Academic Work vuxit rejält varje år. År 2014 
var tillväxten 30 och i fjol 20 procent, vilket gav en omsättning på drygt 15 miljoner euro. 

– Då industrin genomgår en stor strukturomvandling och den ekonomiska osäkerheten 
är stor, behöver företagen flexibla lösningar, och det gynnar rekryterings- och bemannings-
företagen, konstaterar Veli-Pekka Vuori.

Enligt honom ökar konkurrensen om ung arbetskraft hela tiden. Därför betraktar han 
samarbetet med Hanken som ett naturligt led i utvecklingen och hoppas på en smidig 
växelverkan mellan företaget och högskolan.

– Både studerande och alumner är drivna och motiverade, säger han.

SAMARBETE KRING FÖRSÄLJNING
Genom partnersamarbetet vill Academic Work också bryta en lans för försäljning som 
ämne. Försäljning har inte ett särskilt gott rykte i högskolevärlden och få börjar studera, 
till exempel på Hanken, för att lära sig försäljning.

– Men, säger Veli-Pekka Vuori, många av de högsta posterna i näringslivet handlar 
i grund och botten om försäljning. Det gäller att övertyga andra om att de behöver den 
produkt eller tjänst du erbjuder.

Han siktar på att Academic Work i förlängningen kan stöda undervisningen i försäljning.
– Det är vårt starkaste tyngdpunkts- och kompetensområde. Därför bidrar vi gärna med 

vår kunskap samtidigt som vi förhoppningsvis lär oss själva något nytt.

PETER NORDLING

LÄS MERA OM PARTNERPROGRAMMET PÅ HANKEN.FI

FÖR NÄRMARE INFORMATION: 
Koordinator för näringslivssamarbete
Alexandra Koivula, 050 5527 271, 
alexandra.koivula@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:

Vill sysselsätta hankeiter

Veli-Pekka Vuori.
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Berndt Mérus

Tina Hellman

PÅ JOBB

– Vår personal jobbar annars väl tillsammans och alla bidrar 
med idéer till hur vi kan utveckla restaurangen, säger hon.

På fritiden gillar hon att laga mat och testa nya viner. 
Hennes sambo Allen Zai, som är hemma från Grekland är 
kock och de delar intresset för mat och dryck. Han gör för det 
mesta maten hemma.

KD

Tina Hellman är restaurangchef på Gustav Wasa, som ligger 
i hjärtat av Vasa. Hon är 32 år och utexaminerades 2008 från 
Hanken med marknadsföring som huvudämne. Efter en tid 
med kontorsjobb och regelbundna arbetstider anställdes hon 
i sin bror, Kim Hellmans, restaurang, ett jobb som hon anser 
passar henne betydligt bättre än kontorsjobb.

Nu får hon planera sin tid och sitt arbete själv och hon 
tycker att hon får mera gjort nu än om hon satt på ett kontor.

– Vi är endast några få som jobbar här, därför hjälper 
jag till där det behövs, men mina huvudsakliga uppgifter är 
servering och kundbetjäning. Dessutom sköter jag marknads-
föring, företagets wbbplats och bokningarna. Jag har till stor 
del hand om det praktiska. Om en kassa eller betalterminal 
går sönder ser jag till att den blir fixad, säger hon. 

Sex personer jobbar heltid på restaurang Gustav Wasa 
och 3–4 personer hoppar in på helgerna. På somrarna, när 
det är högsäsong, stiger personalstyrkan till 16–17 personer, 
vilka dessutom jobbar på Seglis, som är företagets andra 
restaurang.

Tina Hellman jobbar intensivast kvällstid eftersom det 
är då restaurangen är öppen. Hon trivs med det, men det 
betyder samtidigt att det sociala livet blir lite lidande.

– Jag har svårt att planera något med mina vänner efter-
som vi har olika arbetstider, säger hon. 

Vanligtvis kommer hon hem sent på natten och det bety-
der att följande dag börjar vid 11-tiden. Hon sköter största 
delen av det administrativa jobbet hemifrån.

Restaurangen har en ganska ny kock och tillsammans 
med honom utvecklar Tina företagets Instagram.

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 
Tina Hellman och Berndt Mérus.

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Berndt Mérus har precis avverkat årets brådaste månad. Båt-
mässan tog all hans tid. Men han hänger inte läpp, tvärtom.

–Det enda minuset är att dygnet har bara 24 timmar, 
säger han med ett flin under lunchpausen, en av de sista 
mässdagarna.

Berndt Mérus är 39 år och ekonomiemagister, årsmo-
dell 2004. Finansiering var hans huvudämne och redovis-
ning ett biämne. I flera år jobbade han med marin elek-
tronik. Sedan år 2011 är han vd för Targa Center som han 
äger merparten av. 

Targa Center är återförsäljare för Targa-båtar, gedigna 
inhemska farkoster i premium- och därmed den övre pris-
klassen, det vill säga från 100 000 euro till ungefär miljonen. 

– En Targa är handbyggd och skräddarsydd enligt kun-
dens behov och har många detaljer i trä, upplyser Berndt 
Mérus.

Till sin hjälp har han endast en heltidsanställd och ett 
antal säsonganställda. Hans eget jobb består till största delen 
av att administrera och att sälja.

– Inför mässan gällde det att bygga upp företagets avdel-
ning, se till att båtarna kom vid rätt tidpunkt, att det fanns 
broschyrer och prislistor för intresserade. Logistiken var 
en tuff utmaning därför att motorcykelmässan avslutades 
endast några dagar innan båtfolket drog in på mässcentret 
i Helsingfors.

Trots stressen trivdes han på mässan.
– Det är alltid trevligt att träffa lojala och nöjda kunder 

och intresserade potentiella kunder.
Berndt Mérus ser mässan som en framgång. 

– Nu är det svårt att leverera flera båtar till sommaren, 
och vi har redan gott om beställningar för nästa år.

Trots mässbestyren hann han också tillsammans med 
kunder besöka Botnia Marins varv i Nykarleby, där de mindre 
båtarna byggs och Malaxvarvet där de större, upp till 44 fot 
byggs. 

För att orka med mässan höll Berndt Mérus sin sommar-
semester före den. Det blev tre veckor med familjen, hustru 
och tre barn, hos svärföräldrarna i Kapstaden. Idrottandet, 
löpning och slalom, var det sämre beställt med.

– Men det blir mera under de kommande månaderna.

PN
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Question routines, remember the money, find joy in your 
business and make customers love your product. At Hanken 
Business Forum in February, the speakers shared their best 
advice during discussions that focused on creativity, innova-
tion and inspiration. Jonas Kjellberg was one of the speakers. 

Kjellberg is often introduced as one of the creators of Skype, 
but he has done much more. At Kinnevik, he built the company’s 
Internet investment arm with Zalando as one successful 
example. He is currently working with Bridge 140 – a company 
that brings together companies and investors in Scandinavia 
and Silicon Valley. He is Chairman of the Board at Gourmetli 
and an advisor for Boston Consulting Group’s Digital Ventures. 
He also travels the world as a lecturer for Gear up ventures, a 
company established as a result of the book Gear Up that he 
wrote together with Stanford University professors. 

Kjellberg has three theses that he wishes that everyone who 
listens to him takes with them. The first is about growth and 
the tools for creating it. Do you create growth by increasing 
frequency, getting customers to advertise the product in social 
media or something else? The second thesis is about joy. 

–The customer should love your product or service and be 
happy every time it is used. It is important that both managers 
and employers know where that joy comes from so that they 
know what the aim of their work is. The final thesis is how to 
innovatively renew old business models. IKEA started with 
letting customers assemble the furniture, Ryanair added a fee 

Jonas Kjellberg:
Make customers 
love your product

to luggage and coffee and the highest ranking company in the 
world, Google, does not produce any content of its own. 

Kjellberg believes that several companies destroy creativity 
by having too many rules and hierarchies.  In start-up compa-
nies everyone feels needed and the driving force is immense. The 
next step is for large corporations to collaborate with start-ups 
or to set up subsidiaries that focus on innovations. By doing so, 
you can utilise the infrastructure and networks of larger com-
panies, while getting new innovations and more driving force 
at the same time. 

When asked what Skype means to him, Kjellberg replied 
that it was an incredible journey and gave everyone involved 
an understanding of how to run a global company. But like all 
entrepreneurs, he looks forward and does not dwell on what 
used to be. 

During Hanken Business Forum, the Erling-Persson Centre 
for Entrepreneuship and the Finnish business newspaper 
Kauppalehti joined forces. The ECPE-Kauppalehti Inspi-
ration Award was given to the Finnish company M Room, 
Europe’s largest barbershop chain for men.

M Room wants to make every man to feel at home in a 
barbershop. The company was founded upon the notion that 
the industry had forgotten the needs of men. The founders, 
barbers Petri Sipiläinen and Toni Kylätasku, created a con-
cept based on convenience and long-term customer relation-
ships: the barbershops are neutral enough for every man to 
feel welcome, the service is quick and personal without an 
appointment, and payment is based on membership. 

The company structure is built on franchising, and the 
ready-made concept includes everything from interior to 
marketing.  

M Room received the award as it is a small, young, Finnish 
company that has expanded internationally. The first M Room 
opened its’ doors in 2008, and today, there are 56 barbershops 

in Finland and about ten 
more in Europe and the USA. 
The company has proven that 
it’s possible to create a new, 
profitable business model in a 
traditional industry, and the-
refore works as an inspiration 
for others.

The company goal is to 
get 100 000 members by 
2020, to continue to be the 
largest barbershop in Europe 
as well as a large, global actor. 
According to Brand Director 
Gary Moore (picture), com-
petition and new challenges 
are more than welcome – and 
only encourages M Room to 
develop and get better.

THE BARBERSHOP INDUSTRY MADE A CUT
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THE BARBERSHOP INDUSTRY MADE A CUT

The newly established student association Hanken 
BisMan organised its first seminar in February with 
Bruce Oreck (picture) as keynote speaker. The topic 
was personal branding, something that Oreck has suc-
ceeded in doing. Not only do people recognize him 
- they know what he stands for. According to Oreck, 
the personal brand is important because the world has 
grown. 

To succeed as an individual, you need to be your 
own brand and to be creative. It used to be the school’s 
task to teach facts, but what we need to learn now is 
rather how to think creatively and outside the famous 
box.

Oreck believes that traditions and processes are 
too important in Finland and that the resistance to 
change is too big. 

– You are holding on to a past that no longer 
exists. Don’t investigate possible measures forever, do 
something instead. The country has all the capacity 
needed - the only thing standing in the way of Finland 
is Finland itself. 

According to Oreck, failure is shameful in Finland 
and that is why so many do not even dare try. This 
holds true also for education on all levels. - The Fin-
nish universities need to take the lead when it comes 
to changing the way you view risks and failures. 
Schools previously taught what to think, but need to 
start teaching how to think. Today’s managers do not 
look for people based on education - they want creati-
vity. This is something that entrepreneurial education 
needs to take into account. 

Creativity gives credibility and visibility

At a recent seminar in Vaasa, Annika Steiber (picture) spoke 
about the rising Silicon Valley management model where 
you concentrate on utilising new ideas and turning them into 
commercial products at a quicker pace than before. Steiber 
studied Google for a year to learn what drives innovation 
within the company. 

– We are facing a paradigmatic shift when it comes to 
managing companies, she says. 

The innovative-driven model is imbued with entrepreneur-
ship where strategic innovation is applied. The organisations 
are flat and characterised by quick decision-making and little 
bureaucracy and hierarchy. Work is coordinated primarily 
through a strong culture, rules of thumb and through key achie-
vements that need to be accomplished. The model is much more 
driven by values and goals than its traditional counterpart. 

Small teams are key – at Google, the teams consist of 
three members to retain rapidity. The teams themselves do 

Small teams challenge 
hierarchical giants

the independent decision-
making and hierarchy is only 
temporarily involved during 
the strategy process for 
next year’s priorities. The 
innovative model challenges 
the manager and managing 
becomes coaching instead. The 
managers have to let the teams 
do their own thing, but also pose 
the right questions. 

According to Steiber, European com-
panies have a whole other view on risk-taking than companies 
driven by innovation. They have, however, come quite far when 
it comes to implementing the innovative model. 

– I believe that Europe has realised that it has to become 
more innovative. 

BRIEF IN ENGLISH
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INTERNATIONAL ALUMNI DAY

Hanken has organised annual alumni gatherings around Europe since 2006. This year, we 
are heading for Germany. Join us for a half-day seminar at the Embassy of Finland in Berlin, 
followed by a dinner in the evening. The Alumni Day is an excellent opportunity for you to 
learn something new and to network with other Hanken alumni in the area!

Kaj Arnö
Chief of Staff
MariaDB Corporation Ab

More information and registration

The speakers include: 

Nari Lee
Professor in IPL
Hanken School of Economics 

Julius Telaranta
Managing Director
Trapeze Finland Oy

Tobias Salomon
Rechtsanswalt 
Dottir Berlin 

WWW.HANKENNETWORK.FI 

BERLIN 20 MAY 2016


