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HÄNT PÅ HANKEN

AKTUELLT 
PÅ HANKEN 
NETWORK

Alumnportalen Hanken 
Network förnyas. Under våren 
lanseras en uppdaterad och 
användavänligare version. 

Alumnportalen kommer 
i fortsättningen i allt högre 
grad att vara ett nätverk för 
just alumner, där bland an-
nat material och bilder från 
seminariet finns tillgängliga 
för just er. 

Alumnportalen Hanken 
Network fortsätter vara 
Hankens primära kanal för att 
spara kontakt- och examens-
information om er alumner så 
håll din kontaktinformation 
uppdaterad!

Mer information om förny-
elsen i nästa nummer. 

Han är årets 
Anders Wall-
stipendiat
Årets Anders 
Wall-stipendi-
um tilldelades 
ekonomistu-
derande och 
mångsysslaren 
Fredrik Teir som 
arbetat på flera starka startup-
bolag, importerat te från Kina, 
grundat och sålt en nätbutik samt 
bott i New York, Guatemala, 
London och Helsingfors. Läs mer 
om honom på sida 19.

Årskursträff 1965 
En 50-årsträff för hankeiter, som började studera 1965, ordnas 
fredagen den 18.9.2015 kl. 18.00. Jubileumskommittén hoppas att 
så många som möjligt på både ekonom- och korrespondentlinjen 
ställer upp. Välkomstdrink, buffé, vin och kaffe intas i foajén utanför 
festsalen. Uppge din e-mail adress till: hanken1965@gmail.com för 
mer information. 

Årskursträff 1960
Kallelse till 55-årsträff för alla som började 1960 både på ekonom- 
och korrespondentlinjen. Vi träffas på Hanken fredagen den 2 
oktober kl. 13 med en välkomstdrink, och får en kort presentation 
av vad som hänt sedan vi senast sågs i september 2000. Efter det 
avnjuter vi en god lunch.

Anmäl Dig bums till Leena Ekegren (leenaekegren@gmail.com, 
+46 707 251557) eller Barbro Skutnäs (barbro.skutnas@gmail.com, 
+358 41 5014039).

Hjälp gärna till genom att höra av gig till andra kurskamrater. Vid 
anmälan får du info om pris och när betalning skall göras.

Årskursträff 1955
Den årskurs, som inledde sina studier i Hanken hösten 1955, pla-
nerar en kursträff med start i högskolan torsdagen den 22 oktober, 
preliminärt klockan 12. Anteckna datumet i din kalender redan nu, 
mer information följer!

ÅRSKURSTRÄFFAR

Nya professorer
Hanken fick i början av året tre nya professorer. Vid enheten i Vasa har ED Peter Björk utnämnts till 
professor marknadsföring och PhD, LL.D. Nari Lee utnämnts till professor i immaterialrätt. 

I Helsingfors har ED Kristina Heinonen utnämnts till professor i marknadsföring. 
EQUIS-ackredite-
ringen förnyad 
Hanken fick fortsatt förtroende för 
sin verksamhet då den interna-
tionella kvalitetsstämpeln EQUIS 
förnyades. Därmed hör Hanken 
fortsättningsvis till de 149 le-
dande EQUIS-ackrediterade han-
delshögskolorna i 40 länder runt 
om i världen. Globalt finns det 
cirka 15 000 handelshögskolor. 
I Finland har endst Hanken och 
handelshögskolan vid Aalto- uni-
versitet erhållit EQUIS-stämpeln.

Ny näringslivs-
ansvarig
EM Clarissa Köhler (bilden) har 
inlett sitt arbete som näringslivs-
ansvarig vid Hanken. Hon har 
över 20 års erfarenhet av försälj-
ning samt som vd:s assistent vid 
flera bolag. 

Clarissa Köhler ansvarar för 
Hankens partnerprogram och 
utgör en länk mellan Hanken 
och näringslivet. 

FORUM FÖR KVINNLIGT LEDARSKAP
Ett 40-tal kvinnor från näringslivet i Vasaregionen sam-
lades till fjolårets sista Forum för kvinnligt ledarskap som 
arrangerades av Hanken Fortbildning Vasa. Skådespe-
laren Maria Sid var inbjuden för att tala under rubriken 

ommunikation  att tala inför publik . eltagarna k i 
grupp fundera på frågor om vad som hindrar god kom-
munikation, situationer när man känner sig tillplattad, 
företeelser som håller ens vardag levande o h innebörden 
av att vara sig själv. 

Deltagarna slog fast att vikten av att ha en god själv-
känsla, ett gott självförtroende samt förmågan att visa 
respekt för andra människor, oberoende av deras åsikter, 
är viktiga i kommunikationen med andra. De k även 
konkreta tips på hur man kan hantera sin nervositet inför 
ett framträdande. 

Nari Lee Kristina Heinonen

Maria Sid.

Peter Björk
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2.10 Årskursträff 1960
9.10 Hankendagen 
Den nya Hankendagen ordnas 
i Helsingfors. Mer information 
följer under våren, boka datumet 
i din kalender redan nu! 
22.10 Årskursträff 1955
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13–22.4 Kurs: ”India on your CV 
- The New Normal”
Kurs om Indiens möjligheter 
och utmaningar på engelska 
tillsammans med Praveen Malla, 
gästforskare på Hanken. 

Hanken Finance Day
Datum meddelas senare.

SEPTEMBER 2015

KOMMANDE DISPUTATION
Ekon.Lic. Henrik Virtanen disputerar i ämnet 
marknadsföring på avhandlingen ”Integrerat 
och sekventiellt samarbete mellan konkur-
rerande små- och medelstora företag i en 
internationell kontext”.
Tid: 7.5.2015, kl. 13
Plats: Svenska handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Helén Andersson, Linné-
universitetet
Kustos: Universitetslektor Peter Björk, Svenska 
handelshögskolan

TIDIGARE DISPUTATIONER
EM Rinat Mukminov har disputerat i ämnet 
nationalekonomi på doktorsavhandlingen 
”Deposit Markets, Lending Markets and Bank 
Screening Incentives”.
Tid: 13.2.2015, kl. 12

Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Thomas Gehrig, Univer-
sity of Vienna
Kustos: Professor Rune Stenbacka, Svenska 
handelshögskolan

EM Linus Nyman har disputerat i ämnet infor-
mationsbehandling på doktorsavhandlingen 
”Understanding Code Forking in Open Source 
Software - An examination of code forking, its 
effect on open source software, and how it is 
viewed and practiced by developers”.
Tid: 13.2.2015, kl. 12
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors, 
sal 309
Opponent: Universitetslektor Imed Hammouda, 
Göteborgs universitet
Kustos: Forskardoktor Juho Lindman, Svenska 
handelshögskolan
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Se  för mer 
information och anmälan.

MAJ 2015

8.5 Alumndag i Stockholm. 
Hankens nionde internationella 
alumndag ordnas i Stockholm 
med halvdagsseminarium och 
efterföljande middag. 
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18.9 Årskursträff 1965 

Hanken Business Forum 
Det andra Hanken Business Forum i ordningen ägde rum 

.  på Hanken i Helsingfors. nder seminariet k publi-
ken insikt i framgångsrika affärsmodeller o h samspelet 
mellan varumärke o h värdelöften genom inlägg av o h 
diskussion mellan styrelseordförande Björn Wahlroos, 

ones kon ern hef o h vd Henrik Ehrnrooth, Rovios 
hief Brand f er Blanca Juti, samt DealDash-grunda-

ren, vd William Wolfram. Diskussionen modererades av 
Jaakko Aspara, nyutnämnd Grönroos professor i mark-
nadsföring vid Hanken.  

Hanken Business Forum 2015 ordnades i samarbete 
med Hanken  SSE E e utive Edu ation som i år rar sitt 
10-års jubileum.

Läs mer på sida 18.

TVÅ NYA  
PARTNERFÖRETAG 
Hankens partnerprogram har utvid-
gats med två nya partnerföretag då 
arbetspensionsbolaget Elo kommit 
med som Hanken Partner och kon-
sultbolaget Deloitte som Branding 
Partner. 

Genom Hankens partnerpro-
gram kan företag och Hanken 
bygga långsiktigt samarbete som 
båda parter får nytta av. Företagen 
får möjlighet att skapa kontakter 
med Hankens studerande och att ta 
del av den forskning och expertis 
som finns på Hanken. 

Läs mer om Elo på sida 20.

Hanken lanserade ny webbplats
Hanken.fi har fått ett rejält ansiktslyft. Den 12 januari lanserades Hankens förnyade webbplats, 
med ett helt nytt utseende och en förbättrad användarvänlighet.

Som med alla webblanseringar finns det en risk för att inte alla sidor fungerar felfritt i början. 
Men arbetet med att avlägsna alla eventuella fel är snart avklarat. 

Karen Spens blir rektor 
Hankens styrelse har valt professor Karen Spens till rektor för Hanken för 
en femårsperiod som börjar 1.8.2015. I enlighet med den ursprungliga 
planen fortsätter Hankens nuvarande rektor Eva Liljeblom i sitt uppdrag 
till och med 31 juli 2015 och återgår därefter till sin professur i finansiell 
ekonomi vid Hanken. 

– Under Eva Liljebloms tid som rektor har Hanken utvecklats till en 
forskningsmässigt stark och internationell högskola med goda kontakter 
till näringslivet. Det är en stor ära för mig att få fortsätta detta arbete och 
därutöver vidareutveckla undervisningen och förbättra studiemiljön. Gott 
samarbete, internt och externt, är nyckeln till fortsatt framgång, säger 
Karen Spens.

I nästa nummer av tidningen Hanken kan du läsa en intervju 
med henne. Karen Spens
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Nytt år inleds 
på stark grund

Hanken inleder det nya året utgående från en stark grund. 
Enligt två oberoende utredningar ligger Hankens forskning på 
den absoluta nationella toppen, både vad gäller produktivitet 
o h genomslagskraft. Vi har antingen nått eller är nära att nå 
de utexamineringsmål vi förhandlat fram med undervisning- 
o h kulturministeriet för perioden 201 1 , o h vi får driva vår 
verksamhet utgående från en stabil ekonomiskt bas. Hanken 
står alltså stark.

Ett bevis på att vår verksamhet håller en hög kvalitet är att 
Hanken i slutet på fjolåret k fortsatt förtroende då den inter-
nationella kvalitetsstämpeln EQUIS förnyades för Hankens del. 

ed irka 15 000 handelshögskolor världen runt, varav endast 
runt 10 pro ent är EQUIS-a krediterade, blir konkurrensen 

om denna kvalitetsgaranti allt hårdare. Det känns 
betryggande att veta att vår verksamhet verkligen 
håller måttet  o kså i ett internationellt perspektiv. 

Enligt EQUIS är internationalisering ett av de 
områden där Hanken bör satsa ännu mer. Ett steg 
i detta arbete är att nå ut till de alumner som bor 
utanför Finland. Vi har alumner i 5 länder, o h ett 
av årets fokusområden är att få kontakt med dem. 
En metod är den internationella alumndagen som i 
år arrangeras i Sto kholm den 8 maj. ag hoppas att 
vi får träffa många alumner under såväl seminariet 
med intressanta talare som på den efterföljande 
middagen!

Internationella karriärer är även viktiga för den 
så kallade Finan ial imes-rankingen som Hanken deltar i för 
andra gången i rad. Svaren i den enkät som ski kas åt magistrar 
utexaminerade år 2012 är avgörande för slutresultatet, så jag 
hoppas alla som får enkäten tar sig tid att svara på den!

Utöver alumndagen i Sto kholm, ordnar vi o kså andra 
inspirerande o h intressanta seminarier under året. Ett av dem 
kommer att behandla ägande i nländska företag o h hålls av 

entti professor imo orkeamäki. Du kan läsa mer om hans 
tankar om ägande längre fram i tidningen.

En modern, internationell handelshögskola ska o kså 
vara beredd att ifrågasätta o h utve kla sin verksamhet. Inom 
alumnverksamheten presenterar vi i höst ett uppfräs hat kon-
ept för Hankendagen, som i år ordnas i Helsingfors. Redan 

nu har vi många intressanta teman under planering, så jag 
rekommenderar att ni omedelbart bokar den 9 oktober i era 
kalendrar!

NINA OLIN

DIREKTÖR, EXTERNA RELATIONER OCH KOMMUNIKATION

LEDAREN
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Läkemedelsbranschen ser redan striktare på kor-
ruptionsfrågan. Läkarna har blivit mera kritiska 
och nästa år skärps reglerna för samarbetet mellan 
läkare och läkemedelsföretag. Men fortfarande nns 
det en del att önska.

Bland annat det här framkom vid en paneldiskussion som 
ordnades på Hanken i de ember. Den handlade om läkeme-
delsföretagens in ytande över läkare o h beslut i vården.

Bakom evenemanget stod en grupp CSR-studenter vid 
Hanken, o h panelen de ly kats samla var både bred o h 
namnstark. Panelen hade sex medlemmar som represen-
terade läkemedelsindustrin, läkarkåren, den akademiska 
forskningen o h medborgaraktivister. Därtill höll utrikes-
minister Erkki Tuomioja ett inledningsanförande kring kor-
ruption i Finland o h världen.

KLARA FRONTLINJER
Frontlinjerna inom panelen stod från början klara. Mest 
kritisk var forskningsprofessor Elina Hemminki vid Institu-
tet för hälsa o h välfärd. Hon betonade i era omgångar de 
betänkligheter, som uppstår då läkemedelsföretagen nan-
sierar en betydande del av den medi inska forskningen  Vem 
äger informationen? Vem väljer vad som sägs?

– Då industrin får formulera själva forskningsproble-
men, blir forskningen därefter, sade Hemminki. 

Enligt henne snedvrider bolagens starka in ytande den 
medi inska forskningen, så att många viktiga men kommer-
siellt mindre intressanta områden förblir outforskade.

Hemminki k medhåll av Jeremy Wallace, en brittisk-
född psykiater. Han konstaterade att industrin inte längre 
säljer läkemedel, utan sjukdomar. 

– En stor del av de nya, dyra medi inerna tillför i själva 
verket inte medi inskt sett något nytt. Enligt Walla e gäller 
det för industrin i första hand att hålla igång marknaden. 
Därför drar man sig o kså aktivt för att redovisa forsknings-
data öppet.

LÄKARE ÄR VISST KRITISKA
På andra sidan fanns Jussi Merikallio, vd för Läkemedelsin-
dustrin rf. o h Tatu Laurila på läkemedelsbolaget Novartis. 
De betonade gång på gång det självklara i samarbetet mellan 
läkare o h läkemedelsbolag. 

– Läkemedel tillverkas fortfarande av läkemedelsbolag, 
o h för nya läkemedel krävs forskning, som måste utföras 
av – just det – läkare. Visst vore det idealiskt med hundra-
pro entigt fri medi insk forskning vid våra universitet, men 
i verkligheten nns inte pengarna, konstaterade Merikallio.

Han sade o kså att synen på korruption inom brans hen 
blivit my ket striktare under 2000-talet. 

– Då fester, gåvor o h resor ännu på 1990-talet var något 
alldagligt nns det idag tydliga gränser för hur läkare får 
trakteras av industrin. Då era konkurrerande läkemedels-
företag erbjuder seminarier o h information blir slutresulta-
tet ändå balanserat, ansåg atu Laurila.

Läkarkåren har o kså blivit mer kritisk, ansåg Laurila 
o h Merikallio. Enligt dem är läkarna i dag måna om sin 
integritet, men o kså allt mer om hur deras verksamhet ser 
ut i allmänhetens ögon. 

– Så långt har utve klingen gått att det i dag är direkt 
svårt för bolagen att hitta läkare till kliniska experiment, 
beklagade sig atu Laurila.

h strängare blir det. r 201  träder nya bestämmelser 
i kraft, som European Federation of Pharma euti al Indu-
stries and sso iations EFPI  slagit fast. Det innebär att 
alla tänkbara ekonomiska o h personliga kopplingar läkare 
o h läkemedelsföretag emellan måste redovisas för att sam-
las upp i ett entralt register.

För nländska läkare blir det av allt att döma frivilligt. 
Summor ska visserligen redovisas, men de behöver inte 
kunna gå att koppla till enskilda läkare. Så här tolkar åtmins-
tone läkemedelsindustrin den nska personuppgiftslagen. 

ussi Merikallio är ändå övertygad om att en överlägsen 
majoritet av läkarna även kommer att låta redovisa sina 
kopplingar öppet.

MARKUS HAAKANA

Läkemedelsbranschen:
KORRUPT ELLER INTE?

Jeremy Wallace och Jussi Merikallio.Elina Hemminki, Tatu Laurila och Pekka Louhiala.
FOTO: PATRIK L INDSTRÖM
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VÄLFÄRDSS
Den nordiska välfärdsstaten måste uppdateras till 
detta århundrade, med fokus på konkurrenskraften, 
säger Sveriges tidigare nansminister Anders Borg.

Ibland måste man betrakta saker på avstånd för att upptä ka 
vad som är fel. I en exklusiv intervju för tidningen Hanken 
avslöjar Anders Borg sin syn på smärtpunkter i den trög y-
tande nländska ekonomin.

– Gilla läget, situationen är som den är. En bredare indu-
striell bas behövs, säger Borg i samband med Handelsgillets, 
Ekonomiska samfundets o h Hankens traditionella ekono-
miska seminarium i de ember.

Finland har upplevt unikt två negativa ho ker  skogsindu-
strin o h Nokia. Det nns ingen enkel ekonomisk politik som 
hade värjt oss mot så hårda smällar, säger den tidigare ministern.

Borg svarar kryptiskt o h korthugget på epost, men öga 
mot öga ger han ett öppet, skärpt o h avslappnad intry k. 
Örhänget är kvar, den berömda hästsvansen är borta. Väl 
medveten om att utredningen som han gör på uppdrag av 
regeringen Stubb kan te sig politiskt laddad undviker han att 
sti ka sleven alltför djupt i soppan.

Anders Borg, den finska ekonomin krymper för tredje 
året; det enda som växer är ogräset och statsskulden. Är 
goda råd dyra?

– Fram till mars gör jag en analys åt Ekonomiska rådet, 
utan ersättning. Finland är i ett väldigt besvärligt ekono-
miskt läge. Kostnadsnivå är för hög. Om ni inte gör något 
väntar 10–20 år med my ket låg tillväxt, medan Sverige, 

yskland, o h Kina tar jobben.
Borg betonar att Finland har ”allvarliga bekymmer”. 
– Både Nokia o h skogsindustrin har drabbats av väldigt 

svåra problem. Produktiviteten har gått ned kraftigt sam-
tidigt som lönerna har fortsatt stiga. Finlands konkurrens-
kraft är 15–20 pro ent sämre än ysklands, på samma nivå 
som Frankrikes.

Det betyder att Finland inte klarar sig i den internatio-
nella tävlan, välfärden slinker mellan ngrarna o h landar 
hos grannen, eller på andra sidan jorden.

SVENSKT RECEPT
Det är inte någon magisk formel som Borg grunnar på till-
sammans med överdirektör Juhana Vartiainen på Statens 
ekonomiska forsknings entral Vatt . Kraftduon presenterar 
sin rapport under mars månad lägligt inför riksdagsvalet. 
Några smakprov bjuder Borg på redan nu

För det första krävs en fundamental reform inom löne-
bildningen, en ”ansvarsfull” kostnadsutve kling under en 
lång period, vilken tar utgångspunkt i de konkurrensutsatta 
sektorernas behov.

– Vilka löner man har råd med beror på hur lönerna o h 
priserna stiger i omvärlden.

Han medger att det inte vore realistiskt med sänkta löner, 
o h tillägger att de största framstegen måste ske genom höjd 
produktivitet.

– De som jobbar väl o h anstränger sig ska belönas. Sve-
rige o h Danmark bevisar att detta går att kombinera med 
den nordiska modellen.

Finlands besvärliga demogra  innebär att befolkningen 
i arbetsför ålder minskar raskt. Vi måste få upp deltagandet FOTO: AFTONBLADET/LEHTIKUVA
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TATEN 2.0

EKONOMISKA RÅDET
Ekonomiska rådet, som leds av statsministern, är ett diskussionsforum 
för regeringen, de centrala intresseorganisationerna (arbetsgivare, lön-
tagare och företagare) samt Finlands Bank. Rådet granskar ekonomiska 
och samhällspolitiska frågor som är av intresse med tanke på nationens 
framgång. Rådet sammanträder i regel en gång i månaden, och diskus-
sionerna är konfidentiella.
 
ANDERS BORG
Anders Borg var svensk finansminister 2006–2014, och har hyllats 
internationellt för att ha hållit ordning på de svenska statsfinanserna 
under finanskrisen. Financial Times utsåg honom till EU:s bästa 
finansminister 2011. Han meddelade i september 2014 att han lämnar 
partipolitiken.

På uppdrag av Alexander Stubbs regering ska Anders Borg 
tillsammans med överdirektör Juhana Vartiainen på Statens 
ekonomiska forsknings entral Vatt  i mars presentera en rap-
port om Finlands ekonomiska utmaningar, entrala målsätt-
ningar o h vilka åtgärder som krävs för att få fart på ekonomin. 
Rapporten behandlas av Ekonomiska rådet. Borg har lovat att 
göra utredningen utan arvode. Kraftduon Borg-Vartiainens 
utredning har på förhand fått raggen att resa sig på so ialde-
mokraternas nansminister Antti Rinne, som verkar frukta att 
analysen färgas av partipolitiska förte ken.

Själv skruvar Borg ner förväntningarna o h betonar att 
rapporten inte kommer att utgöra någon mirakelmedi in. 
Han understryker att Finland spelar bort sina möjligheter att 
handla proaktivt då nästa kris inträffar om landets skuldkvot 
stiger ytterligare, till 0–80 pro ent av BNP. Därför måste Fin-
land fokusera på att skärpa konkurrenskraften. 

– Finland är en liten, utsatt o h öppen ekonomi. Vårdar 
man inte sin konkurrenskraft får man bekymmer. 

Den före detta ministern är inte ute efter fördela skuldbör-
dan för det felaktiga kostnadsläget.

– Det nns ingen enkel lösning, såsom att dramatiskt ändra 
skatter eller hitta stora nya resurser i samhällsekonomin. 
Problemet är långsiktigt  Finland måste få in er människor i 
arbete så att glappet mellan intäkterna o h utgifterna krymper.

Finlands konkurrensutsatta, högproduktiva exportsektor 
har krympt era år i följd, o h därmed även produktiviteten. 
Det begränsar utrymmet för löneökningar. Även om Borg und-
viker att ta till pekpinnen är det uppenbart för en uppmärksam 
lyssnare att han vurmar för den så kallade jobblinjen, driven 
av den svenska lliansregeringen, där syftet var att få er att 
träda in på arbetsmarknaden.

Borg betonar att fa kföreningsrörelsen behöver en realis-
tisk bild av vart Finland är på väg. Liksom Sverige vinner vi 
på att re ektera över vilka löneökningar vi har råd med, o h 
höja produktiviteten genom att belöna dem som jobbar o h 
anstränger sig.

Borg framhåller även att Finland bromsar in återhämt-
ningen ifall vi inte aktivt värnar om företagsklimatet o h till-
godoser entreprenörer samt småföretag.

– Sverige o h Danmark visar att dylika in itament går att 
kombinera med den nordiska samhällsmodellen, noterar Borg.

TF

i arbetslivet o h förlänga karriärerna. Men grundliga refor-
mer brukar stupa inför trepartssystemet, där intressebeva-
kare anger tonen.

– Man måste få en annan samsyn mellan parterna gäl-
lande realiteterna i nsk ekonomi, ta gemensamt ansvar. 
Finland kan inte ha högre kostnader än andra länder, då 
sjunker sysselsättningen inom industrin, säger Borg.

Han betonar att rapporten inte blir av politisk art; den 
blir blott en expertutredning, slutsatserna får andra dra.

– Finland har länge haft en av Europas bästa sam-
hällsmodeller med kunskaps- o h högteknologisk inrikt-
ning samt små ekonomiska klyftor. Ni har även haft ett 
politiskt system som vågat gilla läget o h ta utgångspunkt 
i de ekonomiska realiteterna. Nu är det avgörande hur 
ni agerar då ni möter svårigheter. Det gäller att ta tag i 
bekymren, skapa en samlad bild bland beslutsfattare o h 
verka enligt det.

STAGNATION
Finlands Bank, EU-kommissionen o h IMF är eniga om att 
Finlands potentiella årliga ekonomiska tillväxt framöver är 
svag, under en pro ent. Risken är att det resulterar i en stag-
nerad samhällsstruktur med tydliga motsättningar o h bris-
tande framtidstro hos ungdomar, varnar Borg.

– Finland kunde återgå till 1990-talet i bemärkelsen att 
landet a epterar realiteterna o h genomför förändringar 
med bred politisk uppba kning. För att det ska ly kas måste 
ni först få en annan sorts samsyn mellan parterna gällande 
realiteterna i den nländska ekonomin.

Sverige har historiskt legat steget före Finland då det 
gäller jämställdhet inom arbetslivet. Har vi outnyttjad 
potential: kunde vi få fler ungdomar och kvinnor att 
jobba mer?

– ämställdhet o h bättre barnomsorg gynnar samhälls-
ekonomin. Människor i Finland lämnar även arbetslivet för 
tidigt. Det nns en väldig potential i att få äldre medborgare 
att stanna kvar längre på jobbet.

KONTROVERS
Den svenska ålderspyramiden gynnas av invandring. 
Borde Finland ta efter?

– Det är ytterst en kontroversiell, politisk fråga, som 
varje land måste förhålla sig till. Finland skulle gynnas av 
att få in er människor som kunde arbeta o h bidra i sam-
hället. Personligen är jag liberal, o h tror att invandring är 
bra. Det vore enkelt för Finland att få in mer kvali erad, 
välutbildad arbetskraft från utlandet, till exempel ingenjörer 
från Indien, Ryssland o h Kina.

Ska myndigheter identi era vinnare bland företag, 
eller borde marknadsmekanismerna göra valet?

– Man kan ha en kombination, man behöver inte vara 
puristisk. Det nns en roll för ekes o h andra institutio-
ner. Men enbart statligt riskkapital kan inte lösa Finlands 
bekymmer.

Dina framtidsplaner?
– ag kommer att verka inom svenskt, globalt o h inter-

nationellt näringsliv under de kommande 10 åren. Nog 
huvudsakligen utanför Sverige.

TORSTEN FAGERHOLM

Rapport i mars
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MEDELINSAMLINGEN FICK KANONSTART

Hanken är nöjd över de första stora donationerna till kampanjen. Från vänster: Jannica Fagerholm, Björn Wahlroos, Albert Ehrnrooth (Louise och Göran Ehrn-
rooth Stiftelse) Eva Liljeblom och Stefan von Knorring (Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning). 

VILL DU DONERA? 

Gå in på Hankens webb-
plats, klicka på ”Donera” 
i balken längst uppe och läs 
anvisningarna där.

I december var det avspark för Hankens nya stora 
medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS. 
Några stora donationer har redan kommit in, 
främst av stiftelser, men de kampanjansvariga på 
Hanken hoppas att också alumnerna deltar i fund-
raisingkampanjen som privatpersoner. 

– Kampanjen har kommit i gång nt. Det är roligt att åter en 
gång få bekräftat att alumnerna bryr sig o h vill delta, säger 
kampanj hef Janina Jansson.

– Vår målsättning är att engagera minst lika många 
alumner som under den förra kampanjen. Då deltog över 
1200 alumner. Visst är pengarna viktiga, men det person-
liga engagemanget i Hanken är o kså viktigt. Där har vi tur, 
som bekant är Hankenalumnerna bra på att engagera sig i 
sin alma mater, konstaterar fundraisingansvariga Camilla 
Wardi.

MÅNGA BÄCKAR SMÅ
Medelinsamlingen H NKEN RE URNS pågår till o h med den 
sista juni 201 . Den som vill delta kan o kså göra det i omgångar. 
Slutsumman räknas ihop när kampanjen är avslutad.

– Man kan ge ett löfte om donation i år men sedan dela 
upp betalningstiden på de tre år som kampanjen pågår. 

iden för den här kampanjen må vara lång, men det har 
visat sig vara en stor fördel, både för privatpersoner o h för 
företag, att ha möjlighet att tänka ur ett treårsperspektiv, 
säger Wardi. 

På  kampanjsidan på Hankens webbplats kan man nästan 
i realtid se hur my ket pengar som kommit in, tillsammans 
med namnen på dem som deltagit o h den donatorskategori 
de tillhör. I skrivande stund närmar sig 1, -miljonersstre ket 
med stormsteg.

– Vi har ett donatorprogram med fem kategorier som 
nu tar avstamp o h som kommer att bestå långt efter att 
kampanjen är slutförd. Donatorerna får till exempel genast  
varsin kragnål i olika färger, beroende på hur stor deras 
donation är, säger anina ansson. 

En donation till den här kampanjen läggs till de eventu-

ella tidigare donationer som samma person gjort till Han-
ken, o h på så vis pla eras donationerna i kategorier.

STRATEGISK KAMPANJ
I vår satsar Hankens kampanjteam stort på att etablera o h 
utve kla kontakterna till företag o h stiftelser som kunde 
vara intresserade av att donera till Hanken.

– Vi behöver öppna de kanalerna nu i början av kampanjen.
Kontakten till alumnerna är viktig i alla skeden, betonar ansson. 

– Med tanke på kampanjens slutskede, är det viktigt att 
vi skapat kontakter till företag o h stiftelser redan i början av 
kampanjen. Kampanjkommitténs nätverk är det vi i huvud-
sak kommer att använda för att få kontakt med potentiella 
donatorer, beskriver Wardi.

Den stora kampanjkommittén består av 18 personer 
med anknytning till Hanken. Kommitténs arbete leds av 
ordförande Jannica Fagerholm o h vi eordförande Kristina 
Pentti–von Walzel.

SIST MEN INTE MINST
– Vilken är den vanligaste frågan ni i kampanjteamet får om 
insamlingen?

anina ansson o h Camilla Wardi småler innan de svarar.
– De esta vill veta om det blir en fest för donatorerna 

när insamlingen är avslutad, i likhet med den fest vi hade 
när förra kampanjen tog slut. O h svaret är ja, det blir en 
fest, troligen hösten 2017, för dem som donerat mer än 100 
euro till kampanjen.

Den stora kampanjöppningen hölls i mitten av de ember 
o h samlade närmare 100 inbjudna gäster.

– Vi bjöd in de största donatorerna från den förra kam-
panjen. Hankens styrelseordförande Björn Wahlroos o h 
rektor Eva Liljeblom berättade varför vi fundraisar igen. 
Kampanjkommitténs ordförande anni a Fagerholm pre-
senterade den nya kampanjen o h hur det kapital, som vi 
tidigare samlat in, används o h förvaltas.

– Det var en trevlig tillställning, med positiv o h avslapp-
nad stämning.

ÅSA NYMAN

FOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

HANKEN RETURNS
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Hanken är viktig för Österbotten
Det är bra för Hanken att vara självfinansierad. 
Ett tecken på att Hanken är viktig för Österbotten 
är att de flesta alumner stannar kvar i regionen, 
säger prorektor Sören Kock, när det första mötet 
kring fundrasingkampanjen HANKEN RETURNS 
hålls i Vasa. 

Företagaren Kaj Rönnlund är en av de alumner som beslutat 
att stödja kampanjen med sin kunskap o h sina kontakter.

– Svenskspråkiga ekonomer behövs här, anser han.
Camilla Wardi o h Janina Jansson som jobbar med 

medelinsamlingskampanjen H NKEN RE URNS besökte 
Vasa den 1  januari för att lägga upp en kampanjstrategi för 
Österbotten tillsammans med några inbjudna gäster. 

– Hanken är redan framgångsrik, men vi behöver skapa 
en bra ekonomisk bas för att fortsättningsvis kunna erbjuda 
utbildning av hög kvalitet, säger anina ansson. Hon menar 
att det nns en outnyttjad potential i regionen.

För att lättare nå ett nätverk av företagare i Österbot-
ten, samlades alumnerna Kaj Rönnlund, Dag Sandås, 
Johanna Tidström o h Inger Aaltonen. Kaj Rönnlund är 
CEO i here Corporation, Dag Sandås CFO i he Swit h, 
o h båda är bosatta i Vasa. ohanna idström arbetar för 
Warak o h är bosatt i akobstad. Inger altonen är region-
hef för es Österbotten, som ger utbildning i företagsam-

het för alla åldrar mellan 7 o h 25 år. Även prorektor Sören 
Kock o h Hankens näringslivskoordinator i Vasa, Minna 
Kullas, deltog i mötet.

STÄLLER UPP FÖR HANKEN
På frågan om varför de vill medverka i kampanjgruppen sva-
rar Dag Sandås att han brukar ställa upp för Hanken i olika 
sammanhang o h han får medhåll av de andra.

– Själv har jag hållit några föreläsningar på Hanken o h 

jag sitter med i olika organ, säger Kaj Rönnlund.
Under en timmes tid spånade gruppen kring olika meto-

der för fundrasingen o h vilka de största utmaningarna kan 
vara. En fråga, som gruppen har att fundera över, är hur 
medlemmarna i den ska övertyga företagen att understöda 
en svenskspråkig ekonomutbildning.

– Det är viktigt för näringslivet att det nns kompe-
tenta svenskspråkiga ekonomer i regionen, konstaterar Kaj 
Rönnlund.

Sören Ko k poängterade att en god ekonomisk balans är 
extra viktig för en relativt liten högskola som Hanken.

 – Det är en stor fördel att vara liten o h exibel. Det 
nns ännu inget try k på fusion med andra universitet, men 

större enheter kan snart lyftas upp på den politiska dagord-
ningen o h då är möjligheten att förbli fristående större om 
vi kan nansiera oss själva, säger han. 

Han tror inte på en fusion så länge Hanken har en stark 
ekonomisk grund att stå på o h levererar forskning på hög 
internationell nivå.

EFTERFRÅGAD ARBETSKRAFT
Gruppen diskuterade vilka möjligheter Österbotten erbjuder.

– Hanken är viktig för regionen Österbotten. Vi utexami-
nerar duktig o h kompetent arbetskraft som är efterfrågad, 
uppger Sören Ko k som en anledning till att det borde nnas 
intresse bland företagen att donera pengar.

– Mellan 70 o h 80 pro ent av våra alumner stannar 
kvar i regionen, till skillnad mot exempelvis andra universi-
tet där motsvarande mängd lämnar regionen efter avslutade 
studier. Det är ett starkt argument för att få behålla en god 
utbildning. 

Donationskampanjen H NKEN RE URNS pågår till 
o h med 0. .2017.

KARIN DAHLSTRÖM

9

HANKEN RETURNS

NYA HANKENDAGEN 

VÄNDPUNKT 2015
Efter ett decennium av Hankendagar är det nu dags för en vänd-
punkt. I år är förändringar inom företag, samhälle och dig själv 

i fokus. 

Kom och upplev en klassiker i ny tappning - boka datumet 
9.10.2015 i din kalender redan nu! 
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Aktiva inhemska ägare efterlyses
Det behövs mera aktivt ägande och mindre statligt 
ägande i nländska bolag. Ett spritt ägande resulte-
rar i herrelösa företag och statligt ägande i ineffek-
tiva företag.

Det här är några viktiga slutsatser i en rapport som Pentti 
professor i nansiell ekonomi Timo Korkeamäki vid Hanken 
o h hans svenske kollega, nationalekonomen Ulf Jakobsson, 
skrivit på uppdrag av Statsrådets kansli. 

Statsrådets kansli beställde rapporten redan under 
Jyrki Katainens Saml.  tid som statsminister därför att 
tjänstemännen ville få en helhetsbild av företagsägandet i 
Finländska storföretag. Dessutom ville de veta vilka bris-
terna i ägandet är o h hur de kan åtgärdas.

De två forskarna tar avstamp i 1970-talets Börs nland 
för att landa på dagens avreglerade kapital- o h nansmark-
nader. I rapporten speglar de alla undersökta företeelser 
mot be ntlig akademisk forskning.

– Vi ville lyfta fram sådant som enligt den akademiska 
forskningen kan göras bättre, säger imo Korkeamäki.

KAPITALFATTIGT LAND
esen att de nländska företagen behöver mera aktivt 

ägande löper som en röd tråd genom hela rapporten. Det 
största problemet som duon pekar på har ett historiskt 
ursprung  Finland är ett kapitalfattigt land. Därför har vi ett 
jämförelsevis spritt ägande.

– Finländarna värdesätter jämlikhet. Därför är det svårt 
att få folk att förstå nyttan av ägar- o h maktkon entration, 

säger imo Korkeamäki.
Han vaknade till insikt om detta under arbetet då han 

märkte att hela det nländska Corporate Governan e-tänket 
o h lagstiftningen allt sedan 1980-talet närmat sig det ang-
loamerikanska sättet att se på ägandet. 

Han konstaterar att det uppkommit ett maktvakuum i de 
nländska börsföretagen.

– Inga nya makthavare har kommit in efter bankerna 
som tidigare var storägare, o h idag har endast ett fåtal före-
tag dubbla aktieserier i avsikt att kon entrera makten.

I US  är ägandet spritt, men där har ledningen, spe i-
ellt verkställande direktören, en starkare maktposition än i 
nordiska o h nländska bolag.

– För amerikanerna är det spridda ägandet ett mål, men 
om ingen har en klar maktposition har vi ett herrelöst före-
tag, anser Korkeamäki.

– Men, säger han, det nns akademisk forskning som 
tyder på att det amerikanska systemet inte fungerar lika bra 
i Finland o h i resten av Europa.

STATEN OCH ANDELSLAGEN STORÄGARE
Han konstaterar att ägandet i nländska företag spe iellt på 
två punkter skiljer sig från ägandet i andra västerländska 
företag. Undersökningar visar att staten äger en klart större 
del av börsbolagen än i något annat OECD-land. Därtill sköts 
ägandet i Finland i högre grad än i något annat land i världen 
via andelslag. 

För ett andelslag gäller prin ipen en man, en röst. Där-
med kan ingen ägare ensam utöva verklig makt. Bolagsfor-

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

– Den akademiska forskningen visar entydigt att statligt ägande inverkar negativt på företagen. Bland annat tenderar de att bli ineffektiva, 
säger Timo Korkeamäki.
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men gör o kså att ingen ägare har det rätta in itamentet att 
övervaka ledningen.

Det statliga ägandet, som ofta debatteras, är enligt imo 
Korkeamäki ett reellt problem.

– Den akademiska forskningen visar entydigt att statligt 
ägande inverkar negativt på företagen. Även om staten vill, 
har den svårt att vara en passiv ägare, bland annat därför 
att media sätter press på ägaren. O h då blir det inte alltid 
så bra.

Korkeamäki påpekar o kså att erfarenheter från olika 
håll i världen visar att statsägda bolag tenderar att vara 
ineffektiva. 

– De kan till exempel fokusera på sysselsättning i stället 
för på effektivitet, o h vi har sett hur politiska kontakter kan 
påverka rekryteringen.

Korkeamäki o h akobsson har do k inte en svartvit syn 
på det statliga ägandet. De anser att staten o kså i fortsätt-
ningen bör äga strategiskt viktiga företag, till exempel sådana 
som produ erar o h ansvarar för materiel för militären o h 
kritisk infrastruktur. 

– I vissa brans her har staten en viktig ägarroll, spe iellt 
i en tid av global spänning, säger Korkeamäki.

Däremot nner forskarna ingen orsak till att staten äger 
till exempel Alko Ab.

De tar inte ställning till i vilken ordning staten borde 
lätta på innehållet i portföljen.

– Säljandet borde do k ske synnerligen långsamt för att 
inte rubba balansen på börsen, påpekar Korkeamäki.

Han nner det inte motiverat att staten ens är minori-
tetsägare i börsföretag.

– Som vi nyligen sett är det svårt för sådana företag att 
värja sig mot politiskt try k. 

JOBBIGT OCH DYRT ATT ÄGA
ill vem ska staten sälja för att bolagen ska få bättre ägare?

– Idealet är att sälja åt aktiva nska investerare som, för-
utom kapital, är beredda att satsa tid på företaget o h att leva 
för det. De måste brinna för företaget, säger Korkeamäki.

I vilken utsträ kning sådana nns vet han inte, o h han 

betonar ytterligare att förändringen måste ske su essivt 
under en rad av år. 

Han skulle gärna se en nsk motsvarighet till svenska 
Investor AB. Släkten Wallenbergs nästan 100-åriga bolag 
förvaltar röststarka aktier i det som bolaget självt beskri-
ver som Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. I 
portföljen ingår betydande minoritets- o h majoritetsposter 
ibland annat ABB, Atlas Cop o, Ele trolux, SEB, o h Wärt-
silä, för att nämna några.

Korkeamäki påpekar o kså att det är dyrt att vara en aktiv 
ägare. Man måste studera företaget ingående o h bevaka 
dess intressen noggrant. Som ett bevis på det nämner han 
att börsnoterade Investors aktie värderas irka 20 pro ent 
lägre än portföljens värde.

När det gäller diskussionen om arvoden för styrelsemed-
lemmar i statsbolag påpekar han att det inte är lättare att 
vara styrelseledamot i ett bolag där staten äger en stor del 
o h att det är svårt att attrahera de bästa förmågorna om 
uppdraget är underbetalt.

VÄLKOMNAR UTLÄNDSKT ÄGANDE
I rapporten föreslår Korkeamäki o h akobsson ökat 
utländsk ägande som ett botemedel mot kapitalbristen. 

– Flera inhemska studier visar att företag, som helt, 
eller till betydande delar, ägs av utlänningar, generellt sett 
fungerar effektivare, investerar mera o h växer fortare. Det 

nns alltså inget som säger att utländskt kapital ger negativa 
effekter.

ill dem som är rädda för att jobben yttar utomlands då 
utländska ägare kommer in i bilden säger imo Korkeamäki 
att det nns rätt lite belägg för det.

– Om produktionen yttas utomlands sker det uteslu-
tande av rationella skäl. O h då spelar det ingen roll om 
ägarna är inhemska eller utländska. Det sker so wie so.

Korkeamäki ser do k ett problem med företagsexporten. 
– Om Finland blir en dotterbolagsekonomi nns det risk 

för att huvudkontoren yttar utomlands o h vi kan drabbas 
av brain drain. 

PETER NORDLING

Ägandet får inte vara ett självändamål för staten. Om 
det inte nns ett motiv för ett innehav ska staten sälja. 
Det säger överdirektör Eero Heliövaara på Statsrå-
dets kansli. Han ansvarar för statens ägarstyrning. 

Eero Heliövaara är alltså delvis av samma åsikt som Timo 
Korkeamäki o h Ulf Jakobsson då det gäller det statliga 
ägandet. Han anser att nska staten inte i alla sammanhang 
är en dålig ägare. Men när det gäller förändringspro esser 
erkänner han att staten ofta missly kats.

– Man måste se pragmatiskt, inte emotionellt, såsom 
vissa politiker, på det statliga ägandet, säger han.

otalt ingår 7 bolag i statens portfölj som för tillfället 
representerar ett värde på sammanlagt a 0 miljarder euro. 
Av detta nns irka 20 miljarder i nska börsbolag, o h 
drygt hälften av detta i Finnair, Fortum o h Neste Oil, i vilka 

nska staten är majoritetsägare. Resten äger staten via sitt 
helägda pla eringsbolag Solidium. I Solidiums portfölj ingår 
minoritetsandelar i 12 nska börsbolag. 

Eero Heliövaara medger att det är utmanande för staten 
att äga majoritetsandelar i börsbolag.

– Om staten inte handlar i alla ägares intresse, börjar 
minoritetsägarna sälja med påföljden att kurserna sjunker, 
vilket inte ligger i statens intresse, säger han.

ill exempel Fortum är strategiskt viktigt för staten. 
Bolaget ska förse nländarna med elektri itet under alla 
omständigheter.

– Så länge det nns ett strategiskt intresse i ett bolag kan 
staten inte tänka sig att bli minoritetsägare, säger Heliövaara.

I några bolag har staten kunnat avlägsna det strategiska 
intresset o h sålt ut, såsom i Ekokem där den statliga ande-
len nu är drygt en tredjedel. Altia är ett annat bolag som 
Heliövaara beskriver som lovligt byte.

Bland andra Alko, le o h Veikkaus, som har samhälle-
liga uppdrag o h inte drivs på en rent kommersiell grund, 
vill han bevara i statlig ägo.

Bolagen i Solidiums portfölj delar Heliövaara in i tre 
kategorier  de som är av ett nationellt intresse, de som inte 
är det o h de som utgör en mellanform. 

– De som är av nationellt intresse, bolag där staten anser att 
det är viktigt med ett tillrä kligt stort kontrollägande på nska 
händer o h att huvudkontoret nns i Finland, släpper vi inte.

Vilka de är avslöjar han inte. En kvali erad gissning 
är Outokumpu o h Stora Enso. Staten äger a 0 pro ent i 
vartdera bolaget. 

Hur som helst, nästa regering ska omde niera det stra-
tegiska intresset.

PN

NATIONELLA INTRESSEN STYR STATLIGT ÄGANDE
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FLER KVINNOR BEHÖVS I FÖRETAGE

Professor Anne Brunila är medlem av styrelserna för era 
olika organisationer o h företag. Kursens kvinnliga delta-
gare ville gärna ha nyttiga tips av henne.

– ag tror att det har varit svårt för kvinnor att ta sig in i 
styrelsearbetet, styrelserna har länge till största delen bestått 
av män, men jag tror o h hoppas att det ska bli lättare för 
vår generation. Anne Brunilas erfarenheter är intressanta att 
höra, hon har ändå en lång erfarenhet av styrelsearbete, sade 
Maya Sviberg-Järnström, som driver kommunikationsby-
rån Miltton tillsammans med sin man Mathias Järnström, 
som o kså deltog i kursen.

En annan av kursens kvinnliga deltagare heter Mia 
Åberg. Hon sitter redan i era styrelser på grund av sitt 
engagemang i familjeföretaget.

– ag anser att andelen kvinnor inte ökar i styrelserna 
så snabbt som jag trodde att de skulle öka för irka fem år 
sedan. 

MERITERAT PROFFS UPPMUNTRAR
Anne Brunila har många år av styrelsearbete bakom sig. Hon 
började, som första kvinna, i Sampos styrelse år 200  o h sit-
ter numera o kså i styrelsen för bland annat Kone, Sanoma, 
Stora Enso, Etla, EVA o h Aaltohögskolans stiftelse.

– Allt er kvinnor sitter i styrelser, men enligt Central-
handelskammarens undersökningar är andelen kvinnor 
med erfarenhet av affärsverksamhet fortfarande liten. O h 
den erfarenheten behövs i styrelsearbetet. Styrelsens vikti-
gaste uppgift är att välja en bra vd o h företagsledning.

Hon konstaterade att det istället nns många kvin-
nor som jobbar med marknadsföring o h kommunikation, 
områden som hittills inte haft så hög status.

– Ändå kommer just de brans herna att bli allt viktigare 
i framtiden.

Hennes tips till publiken var att våga ta för sig o h att 
utve kla sina professionella nätverk åt alla håll, inte bara 
tillsammans med andra kvinnor.

– ag har aldrig varit rädd för nya utmaningar, fastän 
jag inte alltid vetat exakt vad jag gav mig in på. Kvinnor är 
överlag försiktigare än män när det gäller att ta för sig. De 
uppdrag jag har fått har jag erbjudits. ag har sökt ett enda 
jobb under min karriär, o h det jobbet k jag inte.

För kvinnor, i en tills vidare rätt mansdominerad värld, 
gäller det att våga ta för sig, säga vad man vill, o h ta ansvar 
istället för att fundera så my ket på om man kan eller inte kan.

– Var aktiva o h lätta lite på självkritiken! ag har under 
åren fått my ket stöd o h uppmuntran av män. Själv skulle 

Anne Brunila delade med sig av sina erfarenheter till Maria Maliniemi och Alexandra von Schantz (t.h.).

Styrelsearbete i praktiken var temat för en kurs som HCCG-centret på Hanken erbjöd alumner i januari. Av-
sikten var att, med hjälp av fallstudier, belysa olika aspekter av arbetet i en styrelse. Kursens kvinnliga delta-
gare ck dessutom en egen timme tillsammans med en kvinna med gedigen erfarenhet av styrelsearbete.
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BOKTIPSET

Nari Lee är professor i immaterialrätt vid Hanken i Vasa.

In these days of e-Books, YouTube, Instagram, Cloud Computing, 
3D printers and Taylor Swift’s trade mark registrations of much 
of her song lyrics, including gems like “This Sick Beat,” or “Party 
Like It’s 1989” or “Cause We Never Go Out of Style”, the book I 
recommend would take you back in time, to the 18th century, where 
printed books were considered fashionable and the biggest intellec-
tual property disputes were not between Apple and Samsung, but 

between the book sellers and printers, (note not the 
authors,) over the rights to trade in the tangible books. 

“The Making of Modern Intellectual Property 
Law”, by Brad Sherman and Lionel Bently, was 
published by Cambridge University Press in 1999, 
is a well-written and easy to read history book. As 
one can see from its title and subtitle, ‘The British 
Experience 1760-1911’, the book tells us the 
story of how modern intellectual property law 
came into being and how official historical ex-
planation attached to the law may sometimes 
hide the real story. 

The book demystifies the belief that the 
origin of the modern copyright law indeed 

can be traced back to a single event in time such as en-
actment of the British 1710 Statute of Anne, and makes us question 
whether in the very beginning, the theory of creativity, incentive, 
natural rights over mental labour have anything to with the law and 
the rights at all. What the history book tells us is that, the romantic 
uniform vision of intellectual property law is a myth and an evang-
elist rhetoric and that the law is borne out of much more complex 
and changing circumstances. The book reminds us that not only 
the laws, but the explanatory narratives (the theories), likewise are 
very contingent and have become attached to the stories of the law 
more as an afterthought. 

This delightful book reminds us that the intellectual property 
law is not an absolute set of norms but a social construct, and so 
are the theories explaining them. We should be suspicious of the 
official story and the image of the law. Indeed we should not let the 
image of the law limit what we imagine to be possible. If we do 
not like the Taylor Swifts of the world to stop us from saying, “Nice 
to meet you, Where you been?” in the course of trade, we may 
choose to change the law so that we can reclaim our rights to use, 
in the course of the trade, such expressions, and make fun of any 
one who parties like it’s 1989 to this sick beat, cause intellectual 
property right is not timeless, and a trade mark right may be made 
actually to go out of style. 

FOTO: JOHANNES TERVO
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NS STYRELSER
jag o kså gärna ha anställt er kvinnor, men problemet har 
varit att så få kvinnor har sökt jobben, sade Anne Brunila.

PREMIÄR FÖR STYRELSEKURS
Brunilas timme med de kvinnliga deltagarna var en extra del 
i alumnkursen om styrelsearbete; Boards, Governan e and 
Value Maximation. Kursen, som ordnades för första gången, 
ägde rum under fem kvällar i januari o h lo kade 22 delta-
gare. Av dem var tio kvinnor.

Professor Tor Brunzell vid Sto kholm Business S hool 
var handledare för kursen, som enbart bestod av fallstudier. 

– Det är en något annorlunda kurs eftersom den är helt 
ase-baserad. Vi vill skapa dialog o h få deltagarna att fun-

dera själva, steg för steg. Deltagarna har varit både engage-
rade o h krävande.

Själv presenterade han olika ase från Harvard Business 
S hool, medan olika expertgäster under varje möte presen-
terade andra ase, som kursdeltagarna k fundera på.

– Kursen visar att det nns ett kunskapsbehov på mark-
naden, vilket vi på entret kan tillfredsställa. En viktig funk-
tion för HCCG är att stimulera till en levande diskussion 
mellan personer som sysslar med bolagsstyrning i praktiken 
o h de akademiker som bedriver systematisk forskning på 
området. Kursen bidrog utmärkt väl till det ändamålet, 
konstaterade professor Tom Berglund, direktör för Hanken 
Centre for Corporate Governan e.

ÅSA NYMAN

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Mia Åberg ansåg att flera från sakkunnig-nivå borde tas med i styrelserna. 
T.v. Anna von Knorring.
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”Rör inte vår nordiska 
bolagsstyrningsmodell!”
Starka ägare sätter sin prägel på de nordiska bola-
gen och gör att de utvecklas långsiktigt.

– Målet är inte att exportera vår modell till res-
ten av världen, men vi vill att den ska respekteras, 
säger Per Lekvall.

Det nns vissa saker som bara funkar utan att man riktigt 
kan förklara varför. Som det nordiska minoritetsskyddet för 
aktieägare. Kärnan i minoritetsskyddet är den generalklau-
sul som förbjuder bolagsstämma, styrelse o h bolagsledning 
att fatta beslut som ger vissa aktieägare fördelar på andra 
aktieägares bekostnad.

– I många länder utgår man från att starka aktieägare 
skulle ta ut personliga fördelar om de k hansen. I Nor-
den skulle man bli hud ängd i medierna om man bröt mot 
generalklausulen. Den so iala kontrollen är starkare i de 
små affärskretsarna som råder i de nordiska länderna, säger 
Per Lekvall.

Han har arbetat många år med svensk o h internatio-
nell bolagsstyrning o h är redaktör för boken he Nordi  
Corporate Governan e Model som gavs ut av SNS Förlag 
Studieförbundet Näringsliv o h Samhälle  i slutet av 2014. 

Boken syftar till att förklara hur den nordiska bolagsstyr-
ningen fungerar i praktiken o h presenterades i februari på 
ett seminarium på Hanaholmen i Esbo.

FRAMGÅNGSRIK NORDISK STYRNING
Under det senaste de enniet har den nordiska bolagsstyr-
ningsmodellen mötts av påtry kningar utifrån. I början av 
2000-talet, efter skandalerna kring Enron o h andra ame-
rikanska storbolag, höjdes en opinion om striktare reglering 
av börsbolag.

Resultatet syns bland annat i de koder som införts, o h 
sedan dess har o kså det internationella in ytandet ytterli-
gare ökat på de nordiska börserna o h kapitalmarknaderna. 
Dessutom driver EU en regleringsagenda för att harmoni-
sera delar av orporate governan e-området inom unionen.

– Nordiska bolag har varit anmärkningsvärt framgångs-
rika i ett internationellt perspektiv. En del av den fram-
gången kan sannolikt tillskrivas modellen för bolagsstyr-
ning. Vi har inget behov av att exportera vår modell till andra 
länder, men vi vill att man internationellt ska respektera att 
det nns andra fungerande modeller än den anglosaxiska, 
framhåller Per Lekvall.

Han hävdar att EU utgår ifrån den anglosaxiska orpo-

rate governan e-modellen o h att den passar illa i det nord-
iska systemet.

– I den brittiska modellen ska minst halva styrelsen vara 
oberoende av stora ägare. I Norden anser vi av tradition att 
ägarna behöver stark representation i styrelsen.

Han kritiserar även det revisionspaket som införts på 
senare tid inom EU.

– Där har revisionskommittén fått en roll som är näs-
tan som ett separat bolagsorgan, med uppgift att i viss mån 
övervaka revisorernas arbete. Detta är helt otänkbart i den 
nordiska traditionen.

SLÅENDE LIKHETER
Inför arbetet med boken he Nordi  Corporate Governan e 
Model gjordes en studie för att kartlägga den nordiska 
modellen för bolagsstyrning. Studien är en saklig presenta-
tion av situationen, snarare än en politisk pam ett. 

– ag blev själv överraskad över hur många likheter det 
nns mellan de nordiska länderna. För det första är ägar-

strukturen i bolagen likartad. De esta nordiska bolag har 
någon storägare som innehar över 20 pro ent av aktierna. 
Där nns det en stor skillnad jämfört med anglosaxiska 
bolag som ofta har många små ägare.

Han påpekar att den nordiska modellen fungerar bra 
o kså för bolag som har spritt ägande, även om de esta 
nordiska bolag i praktiken har starka huvudägare.

En annan likhet mellan de nordiska länderna är den his-
toriska traditionen av koordinerad lagstiftning.

– Den är slående i synnerhet när det gäller bolagsrätt. 
Under efterkrigstiden fanns det långtgående planer på att 
stifta enhetliga nordiska lagar för bolag, men det spra k på 
1970-talet av olika orsaker, bland annat när Danmark gi k 
med i EG. Ändå är lagstiftningen ännu i dag väldigt likartad.

En tredje likhet är att bolagsstyrelser består av personer 
som inte sitter i den operativa ledningen.

– I Sverige är det visserligen vanligt att vd n sitter i 
styrelsen, men jämfört med yskland, England o h USA 
domineras styrelserna o kså i Sverige av representanter för 
bolagets aktieägare.

ÄGARNA BESTÄMMER
De nordiska börsbolagen styrs av prin iper som slipats i 
de ennier för att fungera på den nordiska kapitalmarkna-
den. Per Lekvall pekar på två avgörande skillnader mellan 
nordisk o h anglosaxisk tradition.

– I Norden leder ägarna bolaget genom bolagsstämman, 
medan de stora besluten i den anglosaxiska modellen fattas 
av styrelsen o h företagsledningen. I brittiska bolag består 
en styrelse av en blandning av externa ledamöter, så kallade 
non-exe utive dire tors o h personer i högsta ledningen, 

Per Lekvall (t.v.) noterar att ägarna i nordiska bolag utövar makt via 
styrelsen, som enligt Tom Berglund har den viktigaste kontrollfunktionen.
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exe utive dire tors. Av de senare ska minst hälften vara obe-
roende av ägarna. I Norden anser vi att ägarna behöver en 
stark representation o kså i styrelsen.

Brittiska o h amerikanska bolag saknar ofta engagerade, 
långsiktiga ägare som vill utve kla bolagen, i stället för att 
kortsiktigt kamma hem vinster på spekulationer.

– Sådana långsiktiga ägare har vi Norden o h vi har fått dem 
genom att ge dem beslutsmakt i bolagen, förklarar Per Lekvall.

Även hierarkin o h beslutskedjan skiljer sig mellan 
modellerna.

– Här i Norden sitter bolagsstämman högst o h tillsätter 
o h eventuellt avsätter styrelsen, som i sin tur på motsva-
rande sätt råder över vd n. Hierarkin är my ket tydlig i den 
nordiska modellen.

STYRELSENS VIKTIGA INSATS
Styrelsen ligger hierarkiskt mellan bolagsstämman o h den 
operativa ledningen, o h har den viktigaste kontrollfunktio-
nen inom bolaget.

– ill styrelsens uppgifter hör att upptä ka eventuellt 
ffel inom företagsledningen, men framför allt att se till att 

den operativa ledningen navigerar företaget på rätt kurs. Det 
är en besvärlig uppgift, säger Tom Berglund, professor på 
Hanken o h en av de experter som bidragit med sin kunskap 
till boken he Nordi  Corporate Governan e Model.

Enligt honom har den senaste nanskrisen haft den posi-
tiva bieffekten att den betonat bolagsstyrelsens viktiga roll.

– Mitt intry k är att styrelsemedlemmar blivit mer pro-

fessionella o h förstår vilket ansvar de tagit på sig. Samtidigt 
har företagsledningen insett att de måste hålla styrelsen 
underrättad. Det svåraste med styrelsearbete är att veta när 
det är dags att ingripa i ledningens arbete. Prin ipen är att 
styrelsen inte lägger sig i detaljfrågor utan låter ledningen 
göra sitt operativa arbete. Om bolaget går bra är det därför 
lätt att invaggas i en bekväm tillvaro o h ge avkall på vak-
samheten, säger om Berglund.

Han är övertygad om att den nordiska bolagsstyrningen 
kommer att hålla sina positioner o h att företagen inom det 
nordiska näringslivet kommer att vidareutve kla de nära 
kontakter som redan nns.
– Det är uppenbart att samverkan inom det nordiska 
näringslivet kommer att stärkas inom den närmaste framti-
den. Hanken har en bra position i denna utve kling med sitt 
nordiska perspektiv o h sin undervisning på svenska, säger 

om Berglund.
Han ser bolagsstyrning som en viktig del av 

ekonomutbildningen.
– Det ger en bra start med kunskaper om regelverk o h 
grundläggande insikter om hurdana krav det ställs för att 
leda ett företag. En nyutbildad ekonom är inte färdig att ta 
sig an bolagsstyrning på högsta nivå i storbolag, det kräver 
o kså en lång erfarenhet. Man måste fördjupa den referens-
ram vi lär ut med kunskap man samlat på sig under en aktiv 
karriär, säger om Berglund.

JOHAN SVENLIN
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Den europeiska ekonomin har befunnit sig i kris era år. Den 
allmänna uppfattningen är att krisen är den svåraste sedan 
den stora depressionen efter andra världskriget. Stimulans-
åtgärder har presenterats o h o kså förverkligats, men slutet 
på krisen syns fortfarande inte. Även om den nansiella situ-
ationen i Europa är svag, kan forskarna utnyttja det rådande 
läget. Som Ben Bernanke, tidigare ordförande för USA s 
federala entralbank sade  ”Om du vill förstå geologi, forska 
om jordbävningar. Om du vill förstå ekonomin, forska om 
den stora depressionen.”  ag anser att detta stämmer o kså 
för den pågående nansiella krisen, eftersom den erbju-
der unika forskningsmöjligheter som inte existerar under 
högkonjunkturer. 

Under de senaste åren har akademiska tidskrifter publi-
erat talrika undersökningar som fokuserar på den nan-

siella krisen från olika synpunkter. Majoriteten av dessa 
forskningsprojekt kartlägger hur de välkända nansiella lag-
bundenheterna beter sig under kristider. Ett annat område, 
som har vä kt stort intresse, är orsaker o h omständigheter 
som ledde till krisen. Men nu då läget småningom har stabi-
liserats, kommer o kså forskningen troligen att undersöka 
vilka faktorer som framgångsrikt påverkar företagsamheten 
efter en krisperiod.

Det nns inga genvägar

KOLUMN

Vad kan vi lära oss av forskningen om den nansiella 
krisen? Främst kan vi notera att företagets framgång under 
krisperioderna beror på verksamheten före krisen. Under 
högkonjunkturer klarar sig o kså företag med svagt ledar-
skap, men under nansiella motgångar är det bara de som 
styrs med hård dis iplin som framgångsrikt fortsätter sin 
verksamhet.

Finns det något nytt eller överaskande i de här obser-
vationerna? Nej, anser jag. De företag som följer en mode-
ratare risktagningspolitik är framgångsrika oberoende av 
den allmänna nansiella situationen. Under uppsving kan 
en större risktagning o kså vara en lönsam strategi för 
ett företag, men sådan affärsverksmhet håller sällan över 
tiden. rots all ny forskning om den nansiella krisen, kan 
vi konstatera att det inte nns genvägar i företagsvärlden. 
Det är viktigt att företaget är solitt, har en bra ledning o h 
oberoende experter i styrelsen. Dessa egenskaper framhävs i 

nansiella motgångar.

EMIL IA VÄHÄMAA ÄR UNIVERSITETSLEKTOR 

I  F INANSIELL EKONOMI VID HANKEN I VASA

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
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VARUMÄRKET ETT KUNDLÖFTE

Hanken Business Forum sammanföll med 10-årsjubileet för 
Hanken  SSE Exe utive Edu ation. emat för årets upplaga 
av Business Forum, som hölls på Hanken i Helsingfors, var 
Globalt framgångsrika businessmodeller. Seminariet sam-
lade irka 1 0 deltagare.

Hankens styrelseordförande Björn Wahlroos inledde 
seminariet med att kommentera varumärken o h värdelöften 
ur ett bankperspektiv. Enligt Wahlroos är rmanamnet, eller 
varumärket, betydelselöst för bulkprodukter som banktjänster.

Wahlroos k försvara sin syn i den efterföljande 
paneldiskussionen.

– Varumärket representerar företagets löfte till sina kun-
der. För Kone är varumärket det som våra kunder ser o h ett 
verktyg för att positionera företagets servi e eller lösningar, 
sade Henrik Ehrnrooth, vd för Kone. 

Enligt honom är pålitlighet o h driftsäkerhet ledord för 
varumärket Kone. 

– Folk ska kunna lita på att de tryggt, snabbt o h säkert 
rör sig i byggnaderna med våra hissar.

Henrik Ehrnrooth betonade att varumärkets roll i företa-
gets businessmodell är ett redskap för att kommuni era o h 
a kumulera värde, relevans o h förtroende. 

– Det allra viktigaste är att en hiss fungerar, men den kan 
samtidigt vara ool o h intressant.

KRÄVER KONSEKVENS
Även Blanca Juti, varumärkesdirektör hos Rovio, karakteri-
serade varumärket som ett löfte till kunderna.

– Varumärket ska vara konsekvent o h något man alltid 
kan lita på. Varumärket är Rovios värdefullaste tillgång o h 

nns i kärnan av allt vi gör. 

Vad är egentligen ett varumärke och hur ser ett framgångsrikt sådant ut? Bland annat de här frågorna för-
sökte en namnkunnig panel ge svar på då Hanken i februari kallade till sitt andra Business Forum.

HANKEN BUSINESS FORUM 2015

Samtidigt underströk uti att det inte enbart är företaget 
som de nierar sitt varumärke.

– Varumärket är o kså våra kunders. 
Blan a uti, som har en bakgrund inom Nokia, lyfte o kså 

fram att ingenting är statiskt då det gäller varumärken.
– Företag är som människor. Ibland kan dina styrkor bli 

dina svagheter. Bara därför att något fungerar idag behöver 
det inte betyda att det fungerar i morgon.

William Wolfram, grundare av o h vd för DealDash, 
karakteriserade för sin del ett varumärke som de förvänt-
ningar en potentiell köpare har på företagets produkter.

– Vilken bild har den potentiella kunden av företaget? 
Varumärket ska vara klart differentierat på ett sätt som är 
meningsfullt för kunderna. 

TUMMEN UPP GER AFFÄRER
DealDash, som är en av de största framgångshistorierna 
inom näthandel, var år 201  det mest omtalade varumärket 
på Fa ebook o h Wolfram säger att det bästa förtroendet 
DealDash kan få, är då användaren märker att folk i vänkret-
sen o kså är användare.

– Att ha många fans i so iala medier genererar direkt 
mer försäljning, betonade han.

Hanken Business Forum är ett sätt för Hanken att hålla 
kontakt med sina viktigaste samarbetspartner. ill tillställ-
ningen inbjuds viktiga samarbetspartner inom fundraising, 
partnerprogram samt fortbildning.

TEXT: NINA COLLIANDER-NYMAN

FOTO: PATRIK L INDSTRÖM 

William Wolfram.

Henrik Ehrnrooth.Björn Wahlroos.

Blanca Juti.
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Världsförbättrare inom ekonomisk styrning
Uppväxten i Finland och USA, och frivilligarbete i 
Guatemala, har präglat årets Anders Wallstipen-
diat Fredrik Teir. Han har kommit till insikt om att 
han vill vara företagare, för att förtjäna pengar och 
kunna använda en del av dem för att hjälpa dem 
som inte har det så bra.

– Det är en superkänsla att få ett sådant stipendium. Lite 
nervöst känns det nog inför eremonin o h stipendieut-
delningen, men jag har fått tips av tidigare mottagare. Det 
känns roligt med en belöning för sitt jobb, jag har jobbat så 
pass hårt o h stipendiet är en bonus. 

Fredrik Teir är 2  år. Han kommer från Esbo, men 
har bott i New ork i ett par omgångar under skoltiden. 
På Hanken började han 2008, med entreprenörskap som 
huvudämne.

– ag gjorde undan alla kurser på tre år, men har lämnat 
gradun till nu o h ska ha den klar i vår. ag har inte ångrat 
att jag började satsa på företagande redan under studierna. 

FÅR SAKER ATT HÄNDA
Företagen är era. r 2010 var eir med om att starta 
Greenstep, som erbjuder ekonomiförvaltning för tillväxtfö-
retag. Nu har företaget 75 anställda. 

– Vi kan ta hand om kundernas hela ekonomistyrning, 
från bokföring o h löneräkning till ontrollerhjälp o h vi kan 
vara en strategisk CFO-partner. Vi har o kså hjälpt till att 

nansiera er än tio startups. 
eir har o kså ett par andra projekt på gång. Rahoituskone.

 är ett verktyg som hjälper företag att kartlägga potentiella 
nansiärer för att förverkliga sina visioner o h strategier.

– Det är en viss typ av människor som väljer att studera 
entreprenörskap o h ämnet är en kombination av praktiska 
o h teoretiska studier. ag startade Rahoituskone.  som en 
del av kursen A ademi  Business Consulting, o h det har 
gett er kunder till Greenstep. 

Elektroniska tjänster är hans huvudintresse, främst pro-
esser för utve kling av webb- o h mobiltjänster. Det senaste 

projektet är Greensteps dotterbolag Re eipt amera. . 
– Reseräkningsapplikationen Re eiptkamera fungerar så 

att den tar en bild av kvittot eller reseräkningen, som sänds 
direkt till bokföringsavdelningen. Ingen gillar att redovisa 
kvitton, så det kändes som en självklar businesside. Det kom-
mer in kunder i snabb takt.

Fredrik eir har o kså gjort sitt till för att marknadsföra 
bokföraryrket, genom att starta tävlingen rets bokförare till-
sammans med Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf.  

ÅSA NYMAN

FOTO: EMIL BERGLUND

www.sfp.fi

Christina Dahlblom 
Kandidat i Helsingfors
Företagare, 
ekonomie doktor,
mamma

christinadahlblom.fi

Carl Haglund 
Kandidat i Nyland
Försvarsminister, 
ekonomie magister, 
pappa

carlhaglund.fi

RÖSTA PÅ EN HANKEIT. 
EKONOMISKT KUNNANDE

BEHÖVS I RIKSDAGEN.

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

LÄS MERA OM PARTNERPROGRAMMET PÅ HANKEN.FI

HANKEN PREMIUM 
PARTNER

HANKEN PARTNER

HANKEN VASA  
PARTNER

Nybildat bolag ny Hanken Partner
En av Hankens  nyaste partner är arbetspensionsbolaget Elo, som bildades i början 
av förra året när Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag slogs ihop. 
Hanken var en av de första högskolorna som kontaktades av Elos representanter.

– r 2015 är vårt första hela verksamhetsår, men 
vi började planera vårt studentsamarbete redan i fjol. 
Hanken är en av era attraktiva samarbetspartner på 
vår lista. På Hanken nns möjligheter att studera många 
olika ämnen, o h det är intressant för oss, eftersom vi 
behöver personer som kan allt från marknadsföring o h 
kommunikation, investering o h nansiering till företa-
gande o h orporate governan e. Det svenska språket är 
förstås en annan vägande faktor för oss, berättar Elos 
personaldirektör Hilkka Malinen.

Hon konstaterar att Elo vill vara ett modernt bolag, 
o h som sådant göra sig känt som en attraktiv arbets-
givare, både för nyutexaminerade o h för alumner som 
hunnit längre i sin karriär.

– Vi vill ha reaktioner från studenterna o h hoppas 
kunna ge dem en positiv uppfattning om arbetspen-

sionsbolaget som arbetsgivare. Vi vill ha aktiva arbetstagare som är öppna för nya perspektiv 
o h vill utve klas till proffs på arbetspensionsförsäkringar. Dessutom erbjuder ett stort bolag 
möjlighet att pröva olika typer av jobb.

FLEXIBILITETEN TILLTALAR
Hilkka Malinen har stora förhoppningar på samarbetet med Hanken.

– ag hoppas att vi kan utve kla era typer av gemensamma projekt. Hankens partner-
program är mångsidigt o h vi uppskattar möjligheten att skräddarsy lösningar spe i kt för 
oss. Genom tätt samarbete ska vi säkert kunna etablera kontakt till duktiga studerande o h 
framtidshopp som kan göra karriär hos oss. 

ill de projekt, som  Hilkka Malinen kan tänka sig, hör bland annat företagsbesök, prak-
tikplatser, möjligheter till sommarjobb o h träffar på Hanken med Elos representanter för 
studerande som vill veta mer om arbetspensionsbrans hen.

Elo är Finlands tredje största arbetspensionsbolag o h ägs av sina kunder. Bolaget har 
omkring 500 anställda o h närmare en halv miljon nländare är försäkrade i bolaget. 

ÅSA NYMAN 

HANKEN BRANDING
PARTNER

Hilkka Malinen

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ELO

» Bildades i januari 2014 då Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag gick ihop.
» Ett ömsesidigt försäkringsbolag, vars delägare i enlighet med bolagsordningen utgörs av 
kunderna, d.v.s. försäkringstagarna och de arbetstagare som är försäkrade i Elo, ungefär 
490 000 finländare. 
» Premieinkomsterna uppgår till 3 miljarder euro. 
» Marknadsandelen är cirka 24 procent. 
» Placeringstillgångarna är omkring 19 miljarder euro.
» Elos förvaltningsorgan utgörs av bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och 
verkställande direktören. Arbetsmarknadsorganisationerna hade en betydande roll när 
arbetspensionslagarna stiftades i början på 1960-talet och de har numera en lagstadgad 
roll i arbetspensionsbolagens förvaltning. 

Källa: www.elo.fi
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DET HÄR GJORDE VI...
HANKEN presenterar i varje nummer två alumner som berättar hur deras 
senaste månad på jobbet varit. Den här gången träffar vi Frida Johansson 
och Dan-Ove Stenfors.

Dan-Ove Stenfors

Frida Johansson

PÅ JOBB

hissar att göra.
– ust nu är det extra jobbigt, för hissarna renoveras o h vårt 
kontor ligger på sjätte våningen, skrattar Frida. 

Hon reser my ket på fritiden o h har nyligen semestrat i 
Casablan a o h Marrake h i Maro ko. 

– Min kompis o h jag reste runt i landet i drygt en ve ka. 
Det bästa var nog Marrake h torg, Djema el Fna, med orm-
tjusare, hennatatuerare, magdansöser o h allt möjligt.

ÅN

Frida Johansson, 29, har jobbat som rekryterare på Hel-
singforsbaserade mobilspelsutve klaren Super ell i två år.

Sedan ekonomexamen 2008, med företagsledning o h 
organisation som huvudämne, har hon jobbat först med HR 
o h nu med rekrytering. 

– ag trivs på Super ell o h blev hitlo kad från mitt HR-
jobb på en advokatbyrå. 

Det som lo kade henne var brans hen o h hansen att 
börja med något nytt.

 – Det är lätt hänt att en rekryterare fastnar i en enda 
brans h, men jag ville pröva på något nytt, trots att det inne-
bar att jag måste lära mig allt från början. En bra rekryterare 
måste prata o h kommuni era på samma sätt som de man 
ska rekrytera för att vara trovärdig.

Frida ohansson ansvarar för Super ells globala rekty-
rering o h hjälper olika team att fylla de tjänster som de har 
behov av. Hennes jobb består av headhunting, intervjuer, 
tester, arbetserbjudanden, resursplanering, annonsering 
o h evenemangsplanering. 

Början av året har för Fridas del inneburit möjligheter att 
utvärdera vad som kan göras bättre. 

– Vi ska bland annat fördjupa o h förbättra våra inter-
vjupro esser o h utve kla bättre strategier för att hitta bra 
folk till vissa tjänster. ag har anställt några spelutve klare 
vid vårt Helsingforskontor, där alla spelteam sitter. 

Månadens största utmaning är en kontinuerlig utmaning.
– Det är alltid utmanande att anställa, det är viktigt att 

anställa folk som är bättre än du själv. Vi har ribban högt 
o h de vi anställer ska dela våra värderingar o h passa in. 
Det bästa är när alla inblandade är nöjda med resultatet av 
en rekrytering. 

En annan utmaning under den senaste tiden har med 

Att få jobba som bankdirektör har alltid varit Dan-Ove Sten-
fors drömyrke. Hans far var bankdirektör o h nu leder han 
själv Aktias kontorsområde i Malax, där fem landsbygdskon-
tor ingår. Stenfors är 5 år o h utexaminerades från Han-
ken i Vasa 2008 med företagande o h företagsledning som 
huvudämne.

– Mina arbetsuppgifter är mångfa etterade, säger han. 
ag ska vara en kontakt mellan banken o h samhället där 

vi verkar o h därmed är vi med o h utve klar näringslivet i 
kommunerna där våra kontor nns. Dessutom är jag perso-
nalens säljledare.

– Vi har en platt organisation o h det innebär att jag 
o kså jobbar direkt med kunderna, främst företags- o h bas-
näringskunder, så som jordbrukare o h pälsdjursfarmare.

De senaste ve korna har gått åt att starta upp det nya året 
o h skapa den strategiska målsättningen.

– Målsättningen för året ska förankras hos personalen 
o h jag har även hållit utve klingssamtal med medarbetarna, 
säger han.

Den största utmaningen i inbesparingstider är att hålla 
personalen motiverad eftersom färre personer ska göra mer 
jobb än tidigare o h därför ökar belastningen.

– Vi har ett bra team o h det är en fröjd att jobba med det 
här gänget, säger han. 

rots åtstramningarna i personalstyrkan gläder det Sten-
fors att fjolårets resultat blev gott.

– Vi verkar i ett litet samhälle o h relationerna till kun-
derna är goda. Det är roligt att åka till jobbet varje dag.

Den tråkigaste delen i Stenfors jobb är den systematiska 
internkontrollen, som inte känns särskilt produktiv.

– ag behöver regelbundet göra kontroller för att se att 
allt fungerar som det ska.

Stenfors o h hans personal tar ny fart inför det nya året. 
a k vare en välbehövlig vila under jul o h nyår har de sam-

lat sina krafter o h energin är på topp.
Själv samlar Dan-Ove Stenfors gärna energi o kså på 

golfbanan.
– Nu har jag anlitat en egen personlig tränare som ska 

hjälpa mig att få bättre rörlighet o h styrka i na ke o h rygg.
Han sjunger även i manskören Wasa sångargille o h 

hemma umgås han med sambon o h deras spralliga lilla hund.
KD

FOTO: OONA YLÄNKÖ

FOTO: JOHANNES TERVO
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THE WELFARE STATE 2.0

he in uen e of pharma euti al ompanies on do tors and 
de isions in the health are industry was the subje t of a 
lively debate during a seminar organised by Hanken CSR 
students in De ember. he parti ipating panelists repre-
sented the pharma euti al industry, the medi al profes-
sion, a ademia, and iti en a tivists. he riti al view was 
that heavy in uen e distorts medi al resear h, whereas the 
opposing party argued that ollaboration between pharma 
ompanies and do tors is self-evident. 

The connection between doctors and the pharma industry 
– where to draw the line?

PHOTO: MATIAS UUSIKYLÄ

Erkki Tuomioja, Minister for Foreign Affairs, gave a key-
note spee h on national and global orruption. Although a 
stri ter view on orruption already exists in the pharma eu-
ti al industry and do tors have be ome more riti al, there 
is still room for improvement. New regulations stipulated by 
the European Federation of Pharma euti al Industries and 
Asso iations EFPIA  will take effe t in 201 , whi h will lead 
to a more transparent ollaboration. 

and then a ting upon it”, Borg explains. He adds that there 
is no simple solution su h as dramati ally altering taxes or 

nding large new resour es in the national e onomy. Fin-
land needs to in rease the working population in order to 
de rease the gap between revenues and expenses. 
By order of Prime Minister Alexander Stubb’s Government, 
Borg and Juhana Vartiainen, Dire tor General of the Govern-
ment Institute for E onomi  Resear h VA , will present 
a report in Mar h on Finland s e onomi  hallenges, entral 
goals and essential measures for a elerating the e onomy. he 
report will be onsidered by he E onomi  Coun il of Finland. 

Anders Borg was Minister for Finance in Sweden from 2006 to 
2014 and has been internationally recognized for keeping the 
Swedish Government finances in order during the financial crisis. 
He was elected best minister for Finance in Europe in 2011 by 
Financial Times. 

he Nordi  welfare state has to be upgraded to the urrent 
entury with fo us on ompetitiveness”, says Anders Borg 
photo , Sweden s former Minister for Finan e in an ex lu-

sive interview with Hanken maga ine. A ording to Borg, 
Finland is in a very dif ult e onomi  situation where the 
level of ost is too high. While produ tivity has signi antly 
de lined, salaries have ontinued to grow. He lists a num-
ber of hanges needed and alls for a fundamental reform 
of the salary stru ture and responsible development of osts 
over a longer period of time, based on the needs of the se tor 
exposed to ompetition. A redu tion of wages is not realisti  
– progress must be made through enhan ed produ tivity. It 
is also ne essary to in rease the working population and to 
prolong areers. 

Borg notes that Finland has suffered two unique negative 
sho ks - the forest industry and Nokia - whi h no simple e o-
nomi  poli y ould have saved us from. How you a t when 
fa ed with dif ulties is ru ial. It is a question of sei ing the 
problems, reating a united front between de ision makers 
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Finnish ompanies need more a tive owners and less govern-
ment ownership. Dispersed ownership results in ompanies 
without a master whereas government-owned ompanies 
lead to ineffe tive ompanies. hese are some of the on-
lusions that Timo Korkeamäki photo , Pentti professor 

at Hanken and Ulf Jakobsson, e onomist, draw in a re ent 
report by order of the Prime Minister s Of e. he report 
was ordered to give the of ials a omprehensive pi ture of 
ownership in large Finnish ompanies.  

he biggest problem that Korkeamäki and akobsson 
found is of histori al origin – Finland suffers from a la k of 
apital. his explains our omparatively dispersed owner-

ship of ompanies. Finns value equality. hat is why it is 
dif ult to make people understand the bene ts of power 
and ownership on entration”, Korkeamäki explains. He 
notes that there is a power va uum in Finnish listed om-
panies sin e no new ontrolling owner groups have repla ed 
the banks who were previously the ontrolling owners. 

Korkeamäki points out that Finland tops the list of both 
government and ooperative ownership, despite the fa t 
that resear h results ontinue to show that government 
ownership has a negative impa t on ompanies and leads 
to e.g. inef ien y. A ording to Korkeamäki and akobs-
son, the government should ontinue to own strategi ally 
important ompanies e.g. ompanies linked to weaponry 

Wanted: Active Domestic Owners

PHOTO: PATRIK L INDSTRÖM

and riti al infrastru ture . 
he government plays an 

important ownership role in 
some industries, espe ially 
in times of global tension”, 
Korkeamäki notes. he rest 
of the ompanies should 
ideally be sold to a tive 
Finnish investors willing to 
spend both time and apital 
on the ompany. 

he selling of the ompa-
nies should span a few years 
not to throw the sto k mar-
ket off balan e. In reased 
foreign ownership is also 
suggested as a remedy for 
Finland s la k of apital. 
Several national studies 
show that foreign owners 
lead to more effe tive om-
panies that invest more and 
grow more qui kly. 

Nordi  ompanies have been notably su essful in an inter-
national perspe tive and part of this su ess an very likely 
be attributed to the orporate governan e model. A re ently 
published book on the subje t, alled he Nordi  Corporate 
Governan e Model, was introdu ed during a seminar at he 
Hanasaari Swedish-Finnish Cultural Centre in February. 

he book aims to explain how the Nordi  orporate gover-
nan e works in pra ti e.

 “We have no need of exporting our model to other 
ountries, but we want international re ognition that other 

models than the Anglo-Saxon model an work”, says Per 
Lekvall, editor of the book. he Nordi  model has fa ed exter-
nal pressure during the past de ade, due to s andals in large 
Ameri an orporations that led to stri ter regulations of listed 
ompanies. Lekvall notes that the EU has assumed the Anglo-

Saxon model, whi h does not work for the Nordi  system.
he Nordi  model is hara teri ed by ontrolling share-

holders that hold more than 20  of shares, the histori al 
tradition of oordinated legislation and a board of dire tors 
not onsisting of people from the operative management. 

he Nordi  and Anglo-Saxon models of orporate gover-
nan e differ in two ru ial ways. In Nordi  ompanies, the 
owners manage the ompany through the general meeting, 
whereas big de isions are made by the board and exe utive 
management in Anglo-Saxon ompanies. Furthermore, Bri-
tish and Ameri an ompanies often la k engaged, long-term 

owners who want to develop the ompany instead of making 
short-term pro ts through spe ulation. Differen es an also 
be found in hierar hy and the de ision hain.

Tom Berglund, professor at Hanken and ontributing 
author to the book, is onvin ed that Nordi  orporate 
governan e will hold its position and that Nordi  ompanies 
will ontinue to develop their lose onne tions. “Hanken is 
in a good position in this development with its Nordi  per-
spe tive and edu ation in Swedish,” Berglund notes. 

BRIEF IN ENGLISH

Per Lekvall (left) and Tom Berglund.

PHOTO: PATRIK L INDSTRÖM

Leave the Nordic Corporate Governance Model alone!



Det är dags för Hankens 9:e internationella alumndag – ett 
halvdagsseminarium med spännande talare och efterföljande 
middag. Bland talarna finns Hankenalumnen Linus Almqvist, 
kommunikations- och privatinsamlingschef på Barncancerfon-
den. 

Seminariet hålls på Handelshögskolan i Stockholm och vi bjuder 
även in deras alumner. Kom och knyt nya kontakter med alum-
ner från både Hanken och Handels! 

Mer information och anmälan: www.hankennetwork.fi

INTERNATIONELLA ALUMNDAGEN 
Stockholm 8.5.2015

Linus Almqvist är kommunikations- och privatinsamlings-
chef på Barncancerfonden med 18 års erfarenhet av 
chefspositioner inom internationell marknadsföring och 
kommunikation på företag som Arla, Barilla, SAS och 
Vattenfall. Flerfaldigt belönad för effektiv och kreativ 
marknads- och varumärkeskommunikation baserad på 
events och sponsring. Linus är även ordförande i Sveriges 
Annonsörers Verkställande utskott.
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