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Den mångvetenskapliga  
vägen mot hållbarhet

De stora utmaningarna de närmaste åren 
handlar om att utveckla sådant som håll
bara sjukvårdssystem, hållbara pensions

system och en långsiktigt hållbar reglering av den 
finansiella marknaden. 
 Men hållbarhetsfrågor är komplexa. För att 
kunna närma oss dem måste vi förstå samspelet 
mellan ekonomiska incitament, sociala strukturer 
i form av lagar och regleringar och de naturgivna 
ramarna. 

Komplexa utmaningar kräver flera perspektiv
Lösningen är att arbeta mångvetenskapligt; att 
studera samma objekt, men med olika infallsvink
lar beroende på vilken vetenskaplig disciplin du  
kommer ifrån. 
 Forskningsmässigt ligger Handelshögskolan 
redan långt framme. Vi har sedan länge hög kom
petens inom hållbarhet och är mycket aktiva i att 
bygga upp fakultetsövergripande centrumbild
ningar. Betydelsen av dessa satsningar bekräftades 
av höstens positiva tilldelningsbeslut från Riks
bankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.
 Vi har alltså bra förutsättningar för att skapa 
högkvalitativ undervisning inom det här fältet.  
Nu ska vi på allvar integrera hållbarhetsperspektivet 
i alla programutbildningar. Det är våra studenter 
och doktorander som ska ut och lösa samhällspro
blemen i framtiden. Det är viktigt att de är rustade 
för uppgiften.

Samarbetsavtal håller världen öppen
Vår verksamhet blir allt mer internationaliserad 
och de stora samhällsutmaningar våra studenter 

kommer att möta i sitt yrkesliv känner inte natio
nella gränser. Vi står också inför en internationell 
konkurrenssituation om studenter, lärare och 
forskningsfinansiering. Därför fortsätter vi jobba 
fram samarbetsavtal med topprankade utländska 
universitet. Det är det mest effektiva sättet att hålla 
klassrummen internationella och skapa stabila 
plattformar för forskningssamarbeten. 
 Under året har vi fokuserat på att utveckla 
samarbeten med Indien. Som ett resultat av dessa 
ansträngningar har vi slutit avtal med tre mycket 
framstående indiska lärosäten – Shiv Nadar Uni
versity, School of Management vid University of 
Delhi och National Law School of India University. 
Dessutom har vi förnyat vårt avtal med Indian 
Institute of Management i Bangalore.

På väg mot Triple Crown
För att lyckas även i fortsättningen måste vi vara 
en attraktiv partner för omvärlden. Nu arbetar vi 
målmedvetet för att nå det som många handels
högskolor drömmer om, en så kallad Triple 
Crownackreditering. Den europeiska EQUIS
ackrediteringen har vi redan. Vi har passerat de 
första stadierna i processen för ackreditering enligt 
det amerikanska AACSBsystemet och vi har börjat 
arbetet med att AMBAackreditera vårt Executive 
MBAprogram. Världen är öppen för oss och vi är 
öppna för världen. 

Vi som har till uppgift att leverera kunskap och kompetens måste lyssna till framtidens behov. 
Och oavsett om vi pratar med näringsliv eller offentlig sektor, så är det alltid hållbarhets
perspektivet de lyfter fram – inte bara den ekologiska utan i lika hög grad den sociala och  
ekonomiska hållbarheten. 

Per Cramér, rektor
Innehavare av Jean Monnet Chair in 

European Integration Law
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” Det hade i stort sett varit  
tjänstefel att göra något annat”

Själv menar IngaBritt Ahlenius att det handlar 
om att göra sitt jobb snarare än om att vara 
modig.

 – Man ska spara det ordet till dem som verkligen 
riskerar sina liv för en stor sak. När det gäller mig så 
handlar det mer om att vara pliktuppfyllande och 
trogen sitt jobb och sitt uppdrag. I flera fall hade det  
i stort sett varit tjänstefel att göra något annat.

Kritisk rapport om Ban Ki-Moon
Som undergeneralsekreterare för FNs interngransk
ning, OIOS, var IngaBritt Ahlenius förordnad att 
leda den interna revisionen och utvärderingen av 
verksamheten. När slutrapporten skulle skrivas stod 
hon inför ett tufft val. 
  – Jag fick fråga mig om min lojalitet låg hos FN, 
som jag betraktar som en oumbärlig organisation, 
eller om den låg hos Ban KiMoon. Jag hade inte 
kunnat komma hem till Sverige och prata om FNs 
förträfflighet och dess betydelse för de små staterna 
utan att först ha skrivit rapporten och poängtera att 
det är skandalöst att man låter stormakterna, med 
USA i spetsen, utse en fullständigt oduglig person  
för att leda den här komplexa organisationen.

En handelshögskola med fler perspektiv
Som alumn från Handelshögskolan i Stockholm är det 
ju inte helt självklart att bli gästprofessor i Göteborg. 
Varför valde du att tacka ja till den här professuren? 
 – Dels för att Stockholm inte har frågat mig, säger 
IngaBritt Ahlenius och ler. Men också för att jag 
hade några riktigt intressanta möten här. Jag tycker 
att det verkar vara en skola som blickar lite längre, där 
man inte bara läser Ekonomisk Tidskrift eller Balans, 

utan där det också finns andra perspektiv.  Det var 
helt enkelt en fräschhet i budskapet och hur man 
förmedlade det.
 En annan sak som IngaBritt Ahlenius tycker är 
intressant är kombinationen av juridik och ekonomi 
i en fakultet, något hon gärna skulle se mer av. 
 – Och egentligen skulle jag vilja ha med statsveten
skap också. Jag, som har arbetat i staten hela mitt 
liv, kan ju se att när man försöker styra och etablera 
strukturer i staten så krävs det människor från alla de 
här disciplinerna; statsvetare, jurister och ekonomer, 
för att man ska få en bra lösning. 

Vill vara efterfrågestyrd
Exakt hur hon ska disponera sin tid som gästprofessor 
återstår att se. IngaBritt Ahlenius vill helst vara efter
frågestyrd och inte bara prata om saker som hon själv 
råkar kunna.
 – Jag har redan åtagit mig att medverka vid jurist
studenternas försök att lära sig upphandlingslagen, 
som jag bedömer som en av de mest komplicerade 
processlagarna att tillämpa. 
 IngaBritt Ahlenius menar att upphandling är det 
område där kontaktytan mellan offentligt och privat 
verksamhet är som allra störst, och där alltså risken 
att det finns människor som utnyttjar situationen för 
att berika sig själva är som störst. 
 – FN är ju en jättestor upphandlare av till exempel 
flygbränsle, livsmedelsransoner och militär utrustning.  
Vi skrev ett antal intressanta rapporter direkt till general
församlingen om det, berättar IngaBritt Ahlenius. 
 Men hennes allra första uppdrag blir installa  
tions före läs ningen med titeln ”Ansvar – bara en 
filosofisk fråga? ” 

Som generaldirektör för Riksrevisionsverket kämpade hon för en grundlagsändring som ledde till 
att verksamheten gjordes om och blev en oberoende myndighet. Hon var engagerad i en utredning 
om misstänkt korruption inom Europeiska kommissionen som tvingade hela kommissionen att 
avgå. 2010 skrev hon en så kritisk rapport om sin chef, FNs generalsekreterare Ban KiMoon, att 
hon kallades för Ms. Fearless inom organisationen. Möt 2013 års Assar Gabrielssonprofessor 
IngaBritt Ahlenius.

Inga-Britt Ahlenius
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Anders Ahnlid i  
hAndelshögskolAns råd
Anders Ahnlid är ny medlem i Handels 
högskolans råd. Han är diplomat och 
chef för Sveriges OECD och UNESCO
delegation i Paris. Handelshögskolans 
råd är fakultetsledningens stöd i strategiska 
frågor och Anders Ahnlid stärker rådet 
med hög kompetens från den offentliga 
sektorn och stor internationell erfarenhet.

hAndelshögskolAns  
pArtnerföretAg
Handelshögskolans Partnerprogram har 
utökats med två nya Associate Partners  
– Länsförsäkringar och Göteborg Energi.

senior partners
AB Volvo
Andra Ap-fonden
elanders AB
handelsbanken
kappAhl
seB
sjätte Ap-fonden
skf
stena Metall AB
stena AB 
sparbankerna Västsverige
Volvo Car Corporation
göteborg & Co
liseberg
svenska Mässan
Västsvenska turistrådet

associate partners 
AstraZeneca
danske Bank
deloitte
elof hansson AB
ernst & Young
göteborg energi
göteborgs hamn AB
hogia AB
kpMg
länsförsäkringar
sCA hygiene products
stampen AB
pWC AB

Under två år har Christian Jansson följt tre Alingsåsföretag på nära håll. Sär
skilt intresserad blev han av verkstadsföretaget Nolans Mekaniska som i hela 
20 år haft en lönsamhet som legat tre gånger högre än branschgenomsnittet.

Resultatet blev doktorsavhandlingen ”Företag med framgång – hur resurser kan 
skapa varaktiga konkurrensfördelar”, som även uppmärksammades internationellt.

Kollektiv vinstdelning och sociala aktiviteter
I avhandlingen tittar Christian Jansson på olika faktorer som kan bidra till att företaget 
håller så hög lönsamhet över tid.
 – Det är svårt att dra långtgående slutsatser på ett så litet material, säger Christian 
Jansson, men något som är unikt för Nolans Mekaniska är hur kraftfullt man satsar 
på sina anställda. Företaget har till exempel ett kollektivt vinstdelningssystem som 
ett normalår ger medarbetarna nästan en extra månadslön. Man ordnar också mängder 
av sociala aktiviteter i form av till exempel resor och utflykter.

Eget kvalitetsansvar men hård tidkontroll
Nolans är specialiserat på svåra jobb och nischat mot kunder med höga kvalitetskrav. 
Trots det har företaget en kultur där de anställda själva tar ansvar för kvaliteten på 
leveranserna. När det gäller tid har man å andra sidan ett för branschen ovanligt hårt 
kontrollsystem. 
 – Alla anställda fyller i tidkort och man följer hela tiden upp hur mycket tid som 
läggs ner på varje order. Det här skapar förstås ett tryck på att hålla uppe tempot i 
verkstaden. Men under de två år som jag spenderade på Nolans var det aldrig någon 
anställd som lyfte fram det som ett problem. Det väcker ju tanken att, om man nu tar 
väl hand om sin personal och verkligen satsar på dem, så kanske man också kan ställa 
högre krav. 

Fler framgångsrika företag sökes
Nu vill Christian Jansson hitta fler lönsamma företag med liknande personalpolitik, 
för att fortsätta studera hur sådana satsningar påverkar motivation, effektivitet och 
produktivitet. 
 – Jag är framför allt intresserad av att titta på lite större bolag och företag inom 
andra branscher, avslutar Christian Jansson 

hemligheten bakom långsiktigt 
lönsamma företag
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HRchefen Kerstin Renard är en av tre 
personer från koncernledningen som är 
engagerade i Volvos strategi för att välja 

Talent Parters. 
 – Rekrytering och talangförsörjning är en 
mycket viktig fråga. Allt bygger på kompetens. 
Kan vi inte säkra den för framtiden är företagets 
överlevnad hotad, säger Kerstin Renard. 
 
Noga utvald partner
Med 115 000 anställda i 190 länder har Volvo
koncernen många universitetskontakter. Sats
ningen på Preferred Talent Partners är ett sätt att 
höja kvaliteten och bli mer medvetna i sitt arbete.
 – Nu har vi, utifrån ett antal kriterier, valt ut 
de universitet i världen som vi vill samarbeta med 
lite mer fokuserat och över tid. Vi tittar på sådant 
som kvalitet på utbildningen och internationella 
relationer med andra universitet. Sen är det förstås 
viktigt att det finns ett utbildningsinnehåll som 
passar vårt långsiktiga behov.

Kompetens för framtiden 
Volvo har rejäl framförhållning i form av en tioårig 
teknik och produktplan. Det gör att även personal
avdelningen kan jobba riktigt långsiktigt. Hur ser 
då kompetensbehovet ut framöver?
 – Vi ser att förutom de funktionella kompetenserna 
så blir de sociala egenskaperna och mångfaldsper
spektivet allt viktigare, säger Kerstin Renard. 
Att ha samarbets och kommunikationsförmåga, 
att vara ödmjuk och kunna samarbeta med olika 
kulturer. 

Ny bild av Volvokoncernen 
Det nya partneravtalet offentligg jordes den 30 
november i samband med att Volvos vd och kon
cernchef Olof Persson höll ett föredrag på Handels
högskolan. Nu arbetar parterna vidare för att 
utveckla samarbetet ytterligare. 
 – Vi ska skapa fördjupade relationer med stab 
och studenter och vara mer skarpa i aktivitets
planer. Vi hoppas att studenterna ska lära känna 
oss och upptäcka vilket internationellt och spän
nande företag Volvo är och då krävs det att vi 
är närvarande och lyckas synliggöra vårt erbju
dande. Men det handlar inte bara om rekrytering. 
Vi ska framförallt bjuda på vår kompetens, avslutar 
Kerstin Renard 

Volvokoncernen jobbar långsiktigt med sin 
talangförsörjning. En del i arbetet är att knyta 
närmare kontakt med ett antal ”Preferred 
Talent Partners”. Handelshögskolan har, som 
ett av åtta universitet i världen, blivit utvald 
att vara en av Volvos partners.

” Vi har valt ut 
åtta universitet  
i världen”

Kerstin Renard
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Gunnar Köhlin är docent i nationalekonomi, 
eldsjäl på Enheten för miljöekonomi och 
en av initiativtagarna till Environment for 

Development – ett internationellt nätverk av miljö
ekonomiska centra. Han har varit engagerad i ämnet 
miljöekonomi ända sedan sin första ulandserfarenhet 
med Röda Korset i Etiopien. 
 – Det var precis efter de stora svältkatastroferna 
på 80talet, berättar Gunnar Köhlin. Jag såg hur 
man kunde köra ett land och ett folk i botten och 
förstod att det verkligen spelar roll hur vi sköter våra 
naturresurser, vilka styrmedel vi använder och hur 
vi designar våra institutioner.

Doktorander från utvecklingsländer får  
en ny framtid med sig hem
Upprinnelsen var att Sida såg behovet av att bygga 
upp kapacitet inom ämnet miljöekonomi i sina 

mottagarländer. På Handelshögskolan hittade man 
den nödvändiga kompetensen och motivationen.
 – Vi skapade ett program där vi tar in doktoran
der från fattiga länder. Under två år ger vi dem 
en ordentlig utbildning i nationalekonomi och 
specialiserings kurser i miljövärdering, naturresurs
ekonomi, systemekologi, klimatmodellering och 
styrmedel inom miljöområdet, berättar Gunnar 
Köhlin. Sedan har de ytterligare två år på sig att 
skriva avhandlingar om viktiga miljö och fattig
domsfrågor i sina hemländer. Förhoppningen är  
att de ska fortsätta arbeta med frågorna och hjälpa 
till att utbilda nästa generation akademiker och  
tjänstemän. 

Rätt kunskaper och stöd på hemmaplan
För att ge doktoranderna bättre möjlighet att 
påverka på hemmaplan har man skapat initiativet 

Miljöekonomi är ett område där Handelshögskolan ligger långt framme, både vad gäller forskning 
och utbildning. Ett bra exempel är satsningen Environment for Development där Sida och Handels
högskolan med hjälp av unika arbetsmetoder lyckas göra verklig skillnad i utvecklingsländer runt 
om i världen.
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” Forskning kan göra miljön  
till en tillväxtmotor”

Gunnar Köhlin

Environment for Development med miljö eko
nomiska centra i Costa Rica, Etiopien, Kenya, 
Tanzania, Sydafrika och Kina. Här får de förutsätt
ningar att bygga upp akademiska program, ägna sig åt 
tillämpad forskning och samverka med myndigheter. 
 – Målet är att förbättra välfärden i de här länderna 
och då gäller det att utnyttja resurserna så effektivt 
som möjligt. Därför är det viktigt att kunna erbjuda 
stöd på plats. Men vi har också anpassat själva utbild
ningen. Det är inte bara ekonomi och miljö på sche
mat. Vi ger också våra doktorander en specifik kurs 
om policyprocesser och hur man kan påverka dem.  

Miljöekonomer på spännande poster
Över 200 studenter har varit med på doktorand
kurserna genom åren. Och återvändarna har levt 
upp till förväntningarna. 
 – Några har startat egna, regionala kapacitets
uppbyggnadsprogram. Flera har framstående 
positioner på universitet runt om i världen. En 
person sitter i United Nations Environment Program 
i Nairobi för att hjälpa länder att bygga en grön 
ekonomi. En annan är chef för en miljöekonomisk 
grupp på Sydafrikas finansdepartement, bara för 

att nämna några exempel. De har blivit otroligt 
inflytelserika och kan verkligen påverka situationen 
i sina hemländer, säger Gunnar Köhlin.

Stort intresse från omvärlden
Environment for Development har också genererat 
stort intresse från internationella aktörer. 
 – FNorganisationerna UNEP och UN DESA 
tycker att det är fantastiskt att man enkelt kan nå 
fram till nyckelforskare i de här länderna, säger 
Gunnar Köhlin. UN DESA kommer till exempel 
hit för att undervisa och lyssna under 2013.
 2012 fastslog Environment for Development en 
långsiktig strategi, med ambitionen att göra verksam
heten till en än mer internationell angelägenhet. 
 – Vi har sett behovet och vet att forskning kan 
göra miljön till en tillväxtmotor. Vi har verktygen 
för att sköta naturresurser så att de bidrar till ekono
misk utveckling på ett hållbart sätt. Nu vill vi lyfta 
oss ett snäpp till och skapa en självständig inter
nationell organisation för att forskningen ska få 
större genomslag. Men Handelshögskolan kommer 
fortfarande att vara navet, avslutar Gunnar Köhlin 
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I sin senast publicerade artikel tittar Katarina Nordblom på skattemoral ur ett generations
perspektiv, och försöker förutspå vilket förhållningssätt dagens unga kommer att ha till svart 
arbetskraft när de blir gamla. Resultaten pekar mot en framtid som kanske ändå blir ganska ljus.

Katarina Nordblom är forskare och docent i nationalekonomi. Dessutom är hon 
prefekt på Institutionen för nationalekonomi med statistik. Hennes intresse för 
skattefrågor har med tiden blivit alltmer inriktat på beteendevetenskapliga aspekter.
 – Beteendeekonomi är en tongivande inriktning här på institutionen, berättar 
Katarina Nordblom. Ämnet ligger ganska nära psykologin i vissa avseenden och i 
många projekt jobbar vi också tillsammans med forskare inom psykologi.

Hög skattemoral svårt att förklara
Vad är det då som gör ämnet skattemoral så intressant? Katarina Nordblom berättar:
 – Delvis handlar det om att försöka förstå varför människor inte fuskar ännu 
mer med skatterna. Modellerna predicerar nämligen att skattefusket borde vara 
mycket mer utbrett än det är. Vi måste lägga in beteendevetenskapliga aspekter för 
att kunna förklara det.

Äldre mer negativa till att anlita svart arbetskraft
Tillsammans med kollegan Jovan Zamac har Katarina Nordblom skrivit en artikel 
om våra attityder till att anlita svart arbetskraft och hur de förändras över tid. To
talt sett är äldre människor betydligt mer negativa till svart arbetskraft än yngre. 
En viktig fråga är om skattemoralen tenderar att öka med stigande ålder eller om 
den är specifik för den generation man är född i. Artikelförfattarna visar att det 
sannolikt finns en ålderseffekt, något som i sin tur talar för att dagens ungdomar, 
om ett par decennier, kommer att ha en högre skattemoral än vad de har idag. 

Vad du gör påverkar vad du tycker
Flera olika socialpsykologiska teorier förklarar varför skattemoralen ökar med 
åren. En av dem kallas kognitiv dissonans och säger att vårt beteende faktiskt 
påverkar våra åsikter och inte bara tvärt om. 
 – I det perspektivet kan RUT och ROTavdragen få en positiv effekt på skat
temoralen, i och med att allt fler gör sin entré in i skattesystemet genom att köpa 
vita tjänster, avslutar Katarina Nordblom 

vår inställning till svart arbets-
kraft kommer att förändras

europeisk forskArskolA  
i design MAnAgeMent
Med stöd på drygt 36 Mkr från EU 
har Business & Design Lab startat den 
europeiska forskarskolan DESMA – en 
forskarutbildning och ett nätverk där 
målet är att förstå hur design kan använ
das för att driva innovation och konkur
renskraft i Europa. Tolv doktorander från 
fyra europeiska universitet, ledande inom 
Design Management, samarbetar med 
fyra ledande europeiska designkonsulter 
och fyra produkt och serviceföretag.

strid MellAn fACk oCh 
ArBetsgiVAre oM ArBets-
krAftsinVAndring
Bilden av den svenska modellen bygger 
på en historik av samförstånd mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer. 
En ny avhandling av ekonomhistorikern 
Joacim Waara visar att den bilden är 
klart överdriven och att parterna varit 
djupt oense om arbetskraftsutbudet. 
Medan arbetsgivarna strävat efter en 
liberal invandringspolitik lyckades facket 
begränsa arbetskraftsinvandringen. Båda 
parter vill kontrollera utbudet, efterfrå
gan och priset på arbetskraft. Ofta prio
riterar parterna egenintresset framför 
samhällsnyttan och mediala utspel från 
fackliga organisationer och arbetsgivare 
bör ses mot bakgrund av detta, menar 
Joacim Waara.

utBildAde kVinnor ger 
hållBArt jordBruk
I många afrikanska länder ger jorden 
allt mindre i takt med att naturens så 
kallade ekosystemtjänster slås ut. Genom 
att kombinera flera hållbara jordbruks
metoder skulle fattiga bönder kunna 
få mer mat på bordet utan att behöva 
utarma sina jordar. En avhandling av 
Hailemariam Teklewold på Institutionen 
för nationalekonomi med statistik visar 
att utbildning av kvinnor kan vara en 
av de viktigaste drivkrafterna för ett 
långsiktigt hållbart jordbruk i Afrika. Ju 
fler år en kvinna har gått i skolan, desto 
mer sannolikt är det att hushållet hon 
tillhör använder hållbara metoder i sitt 
jordbruk. 
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Juha Karhu är hedersdoktor och gästprofessor 
från Lapplands universitet i Rovaniemi. Intresset 
för kinesisk juridik började egentligen av en slump.

 – En februaridag 2004 kom några studenter in 
på mitt kontor i Rovaniemi och sa att de inte kunde 
känna sig som riktiga jurister om de inte visste något 
om Kina, berättar Juha Karhu. De vägrade att 
lämna rummet innan jag hade lovat att göra något 
åt saken. Så jag fick sätta mig in i ämnet. 
  
Många resor till Kina 
Sedan dess har Juha Karhu g jort ett antal resor 
till Kina och blivit expert inom området. I den 
nya kursen vill han hjälpa studenterna att förstå 
de grundläggande funktionerna i kinesisk lag 
och filosofin inom det kinesiska rättssystemet.
 – Det handlar inte så mycket om att förstå 
själva lagtexten. Det är hur lagen praktiseras och 
hur rättskulturen hänger ihop med det kinesiska 
samhället som är utmaningen.
 
Inofficiella medlare löser juridiska tvister
Det finns flera skillnader mellan kinesisk och 
västerländsk rättskultur. I Kina är det till exempel 
vanligt att man löser tvister utanför det officiella 
rättssystemet.
 – Kina har alltid varit ett tättbefolkat land. 
Kanske är det därför begreppet social harmoni 
har så stor betydelse. Det är oerhört viktigt att 
visa att man är en fungerande samhällsmedbor
gare. Den som är tvungen att driva en konflikt 
till rättssak riskerar att förlora ansiktet. Därför 
går många kineser istället till en så kallad medlare 
som hjälper till att hitta en kompromiss.
 
Guanxi – goda relationer
Att ha goda relationer, guanxi, är viktigt i Kina, 
och det anses inte olämpligt att använda sina 
relationer för att uppnå saker. Juridiska byråer 
kan till exempel marknadsföra sig genom att 
berätta att de har ”relationer med följande myn dig
heter”. Begreppet guanxi har en bred betydelse 
som spänner från ungefär ”att nätverka” till något 
som i nordiska ögon närmast liknar korruption.
 – Det är en utmaning för såväl bolag som 
jurister från västerlandet att navigera rätt, säger 
Juha Karhu. Man måste passa sin juridiska inte
gritet och samtidigt ge utrymme för den kinesiska 
relationsdynamiken 

Det kinesiska rättssystemet upplevs som 
svårgripbart av många västerlänningar. 
Nyckeln till förståelse ligger i att vidga 
perspektivet och även ta in den kinesiska 
kulturen och samhället menar Juha Karhu, 
ansvarig för den nya kursen Chinese Law 
and Chinese Legal Culture.

Han är  
vägvisare till  
den kinesiska  
juridiken
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Unga alumner hyllades 
med nyinstiftat pris
Den sjätte november 2012 utsåg Handelshögskolan ”Årets unga alumner” för allra första gången. 
Juryn identifierade två mycket välförtjänta pristagare som, förutom äran, fick ta emot var sitt 
resestipendium på 10 000 kronor av Handelshögskolans alumniförening. 

Konkurrensen var stenhård. Bland de nomine
rade fanns unga alumner som redan har hunnit 
bli bankdirektörer, vd och åklagare. Och för 

att nomineras räckte inte en framgångsrik karriär. 
Det krävdes också samhällsengagemang och förmåga 
att inspirera andra. Till Årets unga juristalumn utsågs 
Agnes Andersson och Ida Hellmark blev Årets unga 
ekonomalumn.

Vill utveckla branschen
Agnes Andersson är advokat på Setterwalls Advokatbyrå 
och har, trots sina relativt få år inom yrket, redan en 
självklar plats bland Göteborgs affärsjurister; en plats 
som hon har förtjänat genom att kombinera stor 
arbetskapacitet och kompetens med stort engagemang. 
Hon tycker att det är en extra utmaning att verka i 
en i vissa avseenden konservativ bransch och försöka 
modernisera den. 
 – Det är till exempel få kvinnor som blir delägare 
på de större advokatbyråerna. Och det handlar inte 
om att det saknas kompetens. Under lång tid har det 
varit fler kvinnor som utbildar sig i juridik och bland 
studenterna med de bästa betygen är de flesta tjejer. 
En annan viktig sak som jag brinner för är att utveckla 
effektivare arbetssätt. 

Miljöekonom med viktigt uppdrag
Ida Hellmark läste Samhällsvetenskapligt miljövetar
program och arbetar nu på Norwegian Agency for 
Development Cooperation där hon har en viktig roll 
i utvecklandet av insatser för en mer hållbar framtid, 
framför allt när det gäller effektiva klimatinsatser i fattiga 
länder. 
 – Jag har alltid haft ett stort engagemang för miljö
frågor. Redan som liten fick jag mina vänner att samla 
pantburkar och skicka pengarna till WWF. Och när jag 
skulle skriva min uppsats i miljöekonomi åkte jag till 
regnskogen i Costa Rica, berättar Ida Hellmark.

Uppmuntran och kritiskt tänkande ger bra grund
Båda har ett brett engagemang, inte bara i sina jobb 
utan även i olika branschföreningar. Hur bär man sig åt 
för att hålla grytan kokande? 
 – För mig har all den uppmuntran jag fått här på 
Handelshögskolan varit viktig, säger Ida Hellmark. Om 
du bara går emot sten så dör engagemanget ut. Men får 
du uppmuntran så vågar du ta för dig och göra saker. 
 Agnes Andersson håller med och poängterar även 
vikten av att få med sig ett kritiskt förhållningssätt ut i 
arbetslivet:
 – Jag tror det är väldigt viktigt att man vågar ifråga
sätta, tänka själv och inte bara ta saker för givna. Det är 
egenskaper som jag tycker jag har utvecklat på Handels
högskolan.

Från vänster: Agnes Andersson, Ida Hellmark
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silVer i prestigefYlld  
rättegångstäVling
Studenterna Ina Lunneryd, Gustav 
Sandberg och Allison Östlund från 
Juristprogrammet tog silver i European 
Law Moot Court Competition, en 
av de äldsta och mest prestigefyllda 
tävlingarna för juriststudenter. Totalt 
deltog 80 lag från många av Europas 
mest välrenommerade lärosäten. Finalen 
avgjordes i Luxemburg i form av en 
plädering inför EUdomstolen.

historien skApAs nu
Hur studerar vi historien medan den 
pågår? Hur kan vi urskilja viktiga 
enskilda händelser från de strukturella 
krafterna och hur kan vi dokumentera 
och förstå det som händer? Kring dessa 
frågor samlade Ekonomiskhistoriska 
institutionen och Gothenburg Research 
Institute i november forskare från olika 
discipliner för ett symposium med  
rubriken ”History in the making  
– a methodological symposium”.

sVenskA MästAre  
i ekonoMi
Återigen har Handelshögskolan kammat 
hem vinsten i SM i ekonomi. Studenterna 
Martin Bergqvist, Thomas Larsson och 
Alexander Roos utgjorde det vinnande 
laget som i finalen besegrade Handels
högskolan i Stockholm, Stockholms 
universitet och Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Totalt deltog 19 lag från lika 
många lärosäten.

Unga alumner hyllades 
med nyinstiftat pris

Kandidatexamen i USA, masterexamen i Sverige och praktik i England och Kina. Kawihung 
Shea från Hongkong är ett levande exempel på den globala ekonomin. Sin karriär så här 
långt, och sin interkulturella kompetens, tackar han Handelshögskolan för.

I en intervju via Skype berättar Kwaihung Shea att han läste sin kandidatexamen  
på University of California. När det var dags att se sig om efter ett lämpligt master
program vände han blickarna mot Europa. 
 – En väninna rekommenderade Sverige. Jag sökte runt och hittade rätt kombination 
av bra utbildning och studentliv i Göteborg, berättar Kwaihung Shea.

Studier i internationell miljö
På Handelshögskolan läste han en master i Finance i en verkligt internationell miljö.
 – Det var 1015 olika nationaliteter på programmet. Vi både arbetade och 
umgicks väldigt mycket i gruppen, så jag f ick verkligen lära mig att hantera 
kulturella och etniska egenheter. Ska man jobba för internationella företag så är 
den erfarenheten ovärderlig. 

Trainee på AstraZeneca
Även karriärmässigt visade sig Handelshögskolan vara ett bra drag. 
 – Handelshögskolan har ett gott rykte och det finns flera stora företag i Göteborgs
regionen, berättar Kwaihung Shea.
Han sökte till ett Financial Management Trainee Programme på AstraZeneca och 
antogs. 
 – Mitt första år gjorde jag i Göteborg. Sedan tillbringade jag ett år i England. 
Nu är jag, sedan ett par månader tillbaka, i Shanghai. Här arbetar jag som finans
analytiker på AstraZenecas kinesiska marknadsbolag.

Vidare ut i världen
Vad som blir nästa steg är inte klart än. Men Kwaihung Shea är inställd på att 
uppleva fler länder och kulturer. 
 – Jag tänker mig att jag kommer att jobba i minst tre länder till innan jag fyller 40. 
Men jag känner mig trygg med att hela tiden möta nya människor i nya miljöer, 
avslutar Kwaihung Shea 

från hongkong till shanghai  
via göteborg
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Mary Jo Hatch har en gedigen akademisk 
bakgrund. Bland annat har hon en 
MBA i Finance och en doktorsex amen  

i Organisational Behaviour från Stanford. Hon 
är professor emerita på University of Virginia 
och gästprofessor på Copenhagen Business 
School. 
 Men Mary Jo Hatch är också konstnär med  
ett brett intresse för konstnärliga uttryck. Och 
som Visiting Professor på Handelshögskolan får 
hon chansen att kombinera sina stora passioner  
i livet. 
 – Näringslivet har alltid varit intresserat av 
kreativitet, men kanske framför allt av att förstå 
och kontrollera den. Jag närmar mig från ett lite 
annat håll, säger Mary Jo Hatch. Min premiss är 
att konstnärer och aff ärsfolk har liknande utma
ningar och det finns metoder och tekniker som 
kan fungera i båda världarna.

Jazz management
Ett exempel är att använda jazz som en utgångspunkt 
för att titta på olika organisationsutvecklingsfrågor. 
Mary Jo Hatch berättar mer:
 – Det är vanligt att man ser företagsledaren som 
en orkesterdirigent. Men den metaforen är inte 
särskilt relevant i det moderna samhället. Om man 
är intresserad av att få kreativa snarare än repeti
tiva och rutinmässiga responser, så är jazzen en 
mer intressant utgångspunkt för jämförelser och 
inspiration. Där handlar det mer om att skicka runt 
solon i gruppen och om att dela på ledarskapet. 

Konstnärer och företagsledare i workshop
Just nu håller Mary Jo Hatch på att utforska relationen 
mellan konst och företagande på ett nytt sätt. I mitten 
av december bjöd hon in konstnärer och designers 
från olika genrer till en workshop. Samtidigt bjöd 
hon ett antal företagsrepresentanter och bad dem ta 

Mary Jo Hatchs utgångspunkt är att konstnärer och företagsledare har liknande utmaningar.  
I sin forskning visar hon till exempel att tekniker och metoder inom olika konstformer kan vara 
relevanta när det gäller organisationsutveckling. Själv har hon alltid stått med en fot i varje läger.

” Konstnärer och  
företagare har mycket  
att lära av varandra”
Mary Jo Hatch
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med sig ett aktuellt organisationsproblem. Work
shopen genomfördes i små grupper. Företagsrepre
sentanten beskrev sitt problem. Konstnären fick i 
uppgift att översätta det till sin verklighet och närma 
sig en lösning med hjälp av konstnärliga tekniker 
och metoder.
 Sedan bytte man grupper och gjorde övningen 
ännu mer utmanande. 
 – Nästa gång ett problem presenterades så skulle 
konstnären inte tolka det, utan använda sin konst
närliga intuition och hoppa direkt till en lösning, 
berättar Mary Jo Hatch. Den andra övningen blev 
väldigt spännande. Men jag hade förstås en mycket 
skicklig facilitator som var med och såg till att vi 
vann terräng under dagen. 

Stor öppenhet krävs
Förutom de aktiva deltagarna fanns också ett 
antal personer på plats för att observera och 
dokumentera. I början av 2013 ska gruppen ha 
ett uppföljningsmöte och presentera resultaten. 
Det är lite för tidigt att säga exakt vad som kommer 
att utkristallisera sig, men Mary Jo Hatch är säker 
på att förutsättningarna var de bästa möjliga. 

– Jag skulle inte ha kunnat genomföra den här 
workshopen någon annanstans i världen än här. 
Handelshögskolan är unik som möjliggör en 
sådan här sak. Det kräver en stor öppenhet både 
hos skolan och hos de näringslivspersoner som 
medverkade, avslutar Mary Jo Hatch 

om Visiting professor programme:

2009 bildades Visiting professor programme med finansiellt stöd från AB 

skf, AB Volvo, Carl Bennet AB, elanders AB, stena A olssons stiftelse 

för forskning och kultur och stena AB. under en femårsperiod ska drygt 

50 miljoner kronor täcka kostnaderna för 20 till 25 välrenommerade gäst-

professorer från olika delar av världen med kompetens inom prioriterade 

ämnen. gästprofessorerna knyts till handelshögskolan under flera år och 

arbetar på skolan cirka en månad varje termin.
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insikter oCh inspirAtion 
Med VolVo CArs VAru-
Märkesexpert
I samarbete med Handelshögskolans  
partnerföretag Volvo Cars bjöds 
studenter, alumner och anställda på 
en föreläsning med företagets globala 
marknadschef Richard Monturo. Han 
har tidigare arbetat för stora varumärken 
som Absolut, Nissan, MercedesBenz, 
Michelin, McDonald’s och Volkswagen 
och är expert inom områden som 
varumärkes portföljer, positionering 
och konsument insikter. Han talade 
bland annat om ”visual territories”,  
att ge varumärket tydliga attribut för 
att placera det i rätt sammanhang.

Anders Borg på Besök
Fler i arbete efter krisen  hur då? Det var 
frågan Anders Borg utgick ifrån när han 
gästade Handelshögskolan i mars med en 
föreläsning om Sveriges ekonomiska ställ
ning och arbetsmarknad. Anders Borg gav 
en lägesbeskrivning av krisen i Europa och vad 
de värst utsatta länderna har för utmaningar 

idag och framöver. Han menade också att 
vi i Sverige har ett gott utgångsläge, bland 
annat med en hög produktivitet som gett 
en god reallöneökning och att den svenska 
modellen fortfarande är framgångsrik, 
men att den också står inför utmaningar.

doktorAndstöd på  
ekonoMiskA BiBlioteket 
Bibliometriska analyser används i allt 
högre grad vid forskningsutvärderingar. 
På Universitetsbiblioteket finns stor 
kompetens inom detta och Ekonomiska 
biblioteket höll därför under året en 
kurs för nya doktorander med fokus 
på informationssökning, vetenskaplig 
publicering och bevakning av forsk
ningsområden.

från forskning till nytta kräver  
bättre strukturer
Staten satsar miljarder på forskning med förhoppningen att högskolorna ska leverera samhälls
nyttiga resultat. Men hur är det egentligen med högskolornas förutsättningar? Ulf Petrusson, 
föreståndare på Institutet för innovation och samhälle, är en av författarna bakom Esorapporten 
”Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande”, som 
överlämnades till Finansdepartementet i slutet av året.  

Institutet för innovation och samhälle är en universitetsövergripande centrumbild
ning förlagd till Handelshögskolan. Rapporten är ett bra exempel på institutets 
verksamhet. Tillsammans med Jan Lidhard från Finansdepartementet, har Ulf 
Petrusson och hans kollegor g jort en djupdykning i ämnet nyttiggörande av 
akademisk forskning.
 – Det är med kunskap vi i västvärlden ska konkurrera framöver, säger Ulf 
Petrusson. Regeringen vill visa handlingskraft genom att satsa stort på forskning, och 
förväntar sig att högskolorna ska leverera samhällsnyttiga resultat. Problemet är 
bara att högskolorna inte har rätt förutsättningar.

Oförmåga att hantera intellektuella tillgångar
En av utmaningarna är, enligt rapporten, den klassiska synen på forskarnas  
rätt att hantera kommersialiseringsfrågorna i privat regi.
 – Historiskt sett vilar ett stort ansvar på forskarna, berättar Ulf Petrusson. 
Men frågan är om inte högskolan borde ta mycket större del i processen. Inte så 
att de ska kunna kommersialisera forskningsresultat mot forskarens vilja. Men 
det borde finnas tydliga strukturer när det gäller ansvar, utveckling och ägarskap 
inbyggda i den akademiska miljön.

Ingen enkel lösning 
Rapporten poängterar dock att det inte finns någon enkelt lösning.
 – Forskarnas engagemang och förmåga att få fram resultat är universitetens 
styrka. Man kan inte ersätta det med toppstyrning. Samtidigt är det viktigt att den 
enskilde forskarens kommersiella egenintressen inte ges för stort utrymme. Utma
ningen är att hitta en balans som stimulerar det kreativa och samtidigt möjliggör 
ett mer värdebaserat ansvarstagande mot omvärlden. Högskolan som organisation 
måste ges möjlighet att ta ett större ansvar. Detta kräver statligt ledarskap 
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Emma Strandberg är en av de 30 studenter 
med kandidatexamen i företagsekonomi, 
som i höstas antogs till Matix. De dagar 

hon är på Handelshögskolan är det bland annat 
kurser i verksamhetsstyrning och aff ärsutveck
ling som gäller. Men två dagar i veckan jobbar 
hon på logistikföretaget Bertling. Där har hon 
bland annat fått i uppdrag att ta fram strategier 
för utvecklingen av Bertlings mindre och medel
stora kunder.
 – Det är enormt stimulerande, säger Emma 
Strandberg. Samtidigt som jag lär mig teorier 
och modeller får jag chansen att använda dem  
på riktigt. 
 
Emma och Bertling – a perfect match!
Inför utbildningen lägger Handelshögskolan mycket 
tid på att besöka intresserade företag. 30 tillväxtbolag 
ska paras ihop med lika många studenter i en ambitiös 
matchningsprocess. Eftersom studenten ska följa 
företaget under ett helt år är det viktigt att båda 
parter har något att erbjuda varandra. 
 Åsa Demme är affärsutvecklare på Bertling och själv 
före detta Matixstudent.

– Jag ser det som en chans att ta tag i utvecklingsfrågor 
som kan vara svåra att prioritera för ett lite mindre 
företag. I urvalsprocessen tyckte jag det var viktigt att 
hitta någon som vågar ta lite plats och bidra med nya 
perspektiv. Emma kändes helt rätt för oss. 

Nya perspektiv på den egna verksamheten
Det är alltså framför allt mindre företag med hög 
tillväxt ambition som Handelshögskolan söker inför 
Matix start varje höst. Dessutom ser man förstås gärna 
att företaget har en idé om vad man vill uppnå under 
tiden med sin Matixstudent.
 – Bertling har en företagskultur med väldigt 
öppet sinne, säger Åsa Demme. Vi är ärligt intres
serade av influenser utifrån, och inte minst av att 
tillföra akademisk kompetens till bolaget. 
 Och det är inte bara en ”praktikant” man får. Att 
engagera sig i Matix är också ett sätt att utveckla sitt 
nätverk och kontakten med universitetsvärlden. 
 – Vi är 30 studenter som ägnar året åt att ivrigt 
diskutera våra praktikföretag, så det är ju också ett sätt 
att få ut sitt varumärke och bädda för rekryteringar, 
avslutar Emma Strandberg 

Matix är en ettårig magisterkurs med ett annorlunda upplägg. Parallellt med studierna gör 
studenterna praktik i ett tillväxtbolag. Arrangemanget är till nytta för båda parter. Företag med 
växtvärk får ett extra kompetenstillskott, studenterna kan prova teorierna i skarpt läge och får 
dessutom en öppning mot arbetsmarknaden.

Magisterutbildning med  
en fot i verkligheten

Från vänster Åsa Demme, Emma Strandberg

läs mer om Matix: www.handels.gu.se/matix
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” företag och organisationer kommer 
hit för att marknadsföra sig och för 
att rekrytera och det är inte bara 
avgångselever de är ute efter”
Erik Persson, projektledare 2012
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Ambitiösa studenter  
gör Gadden till succé

Hur får man det prestigefyllda jobbet att 
projektleda Gadden?

– Förra årets projektkommitté avslutar 
sitt uppdrag med att rekrytera den nya. Det fungerar 
som en vanlig rekryteringsprocess. Man skickar in 
sitt cv och ett personligt brev. Jag blev kallad till 
intervju och grillades av sex personer i närmare en 
timme, berättar Erik Persson.

Totalt är det 14 personer som bildar Gaddens 
projektkommitté, en tätt sammansvetsad grupp 
som arbetar tillsammans i nästan ett år. Drygt en 
månad innan ddagen rekryteras också en crew på 
ungefär 150 studenter som alla har sina speciella 
uppgifter under mässdagarna. 

 
Konsten att projektleda en ideell organisation 
Så fort arbetsgruppen är formerad sätter den igång 
med att jaga sponsorer, knyta upp företag och 
organisationer som vill ställa ut och hitta intres
santa talare. Budgeten är obefintlig. All eventuell 
vinst från förra året går tillbaka till studentkåren. 
Hur leder man egentligen ett sådant arbete?

– Jag och Gaddens vice projektledare bestämde oss 
tidigt för att vi ville ha en väldigt platt organisa
tion, berättar Erik Persson. Eftersom det handlar 
om ideellt arbete är det extra viktigt att alla hittar 
sin motivation. Vi ville att alla skulle känna att de 
ägde sitt område och att vi gör det här tillsammans.

Många utställare på årets mässa
Gadden är Nordens största arbetsmarknadsmässa 
för ekonomer, jurister, logistiker och miljövetare. 
Det beror förstås på att Handelshögskolan har en 
unik bredd på sin verksamhet. Men Gadden har 
också fler utställare än de andra ekonomiskolorna.  
I år var det över 100 stycken. 

– Så många utställare är nog smärtgränsen för vad 
vi klarar av, säger Erik Persson. För att få plats har 
vi satsat på fler endagsutställare. Vi hade 33 stycken 
nya företag på plats under mässans andra dag. Det 
är också ett sätt att förnya mässan och locka tillbaka 
alla studenter som var här den första dagen.

Spännande möten mellan företag och studenter
– Företag och organisationer kommer hit för att 
marknadsföra sig och för att rekrytera och det är 
inte bara avgångsstudenter de är ute efter. Många 
vill träffa studenter redan i början av studierna för 
att bygga en långsiktig relation och erbjuda dem 
extrajobb och traineeprogram, säger Erik Persson. 

Under mässdagarna erbjuds studenterna också 
möjligheten att få en halvtimmas ”kontaktsamtal” 
med sina drömföretag. 2012 förmedlades hela 500 
sådana samtal mellan företag och studenter. Dess
utom bjuder Gadden på inspirerande talare. Nu 
senast var bland andra Per Holknekt och Martina 
Haag där för att dela med sig av sina erfarenheter. 

 
Gadden – ett starkt varumärke
Varumärket Gadden, och därmed också Handelshög
skolan, har ett gott rykte bland andra högskolor i landet.

– I år var 80 studenter från andra skolor, från Umeå 
i norr till Lund i söder, här för att se och samla tips, 
berättar Erik Persson. Det är ju roligt att kunna visa 
upp en riktigt bra mässa. Men det finns förstås alltid 
saker att förbättra. Den här gången har vi till exempel 
jobbat extra hårt för att hitta intressanta utställare 
och föreläsare för våra internationella studenter.

Bra erfarenhet för framtiden
Medlemmarna i den hårt arbetande projektkom
mittén får förstås också offra en hel del skoltid för 
att klara sitt Gaddenåtagande, men Erik Persson 
tycker att det är värt allt arbete.
 – Jag har lärt mig väldigt mycket, både om mig 
själv och om hur man kan lösa olika situationer och 
utmaningar. Sen är det ju också, oavsett vilken roll 
du har, en bra merit eftersom det visar på ett enga
gemang. Det kan nog vara det lilla extra som många 
företag letar efter. Det hoppas jag i alla fall, avslutar 
Erik Persson 

läs mer om gadden: www.gadden.com

Trettioårsjubilerande Gadden är en framgångssaga. Arbetsmarknadsmässan har vuxit varje 
år och 2012 hade man cirka 4 500 besökare. Trots att det är ett så pass stort arrangemang 
sköts det helt av ideellt arbetande studenter. Projektledaren heter Erik Persson.
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De transportpolitiska målen säger att transportsystemet ska vara jämställt, alltså likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns behov. Men det är svårt att veta hur vi ska nå målet efter
som det saknas kunskap i ämnet. Kulturgeografen Ana Gil Solá drar sitt strå till stacken genom 
att studera våra arbetsresor ur ett genusperspektiv.

Det är viktigt att ha en tydlig mottagare av forskningen menar Ana Gil Solá.
 – Att bara byta artiklar med andra forskare är ganska tråkigt. Det är bättre om 
det kommer till praktisk nytta. Jag vill underlätta för trafikplanerarna att göra ett bra jobb.

Fortfarande ”pappas bil”
Det började som licentiatuppsatsen ”Vägen till jobbet”, där Ana Gil Solá bland 
annat kunde konstatera att mäns arbetsresor fortfarande är betydligt längre än 
kvinnors. Men att restiden är ungefär lika lång, eftersom män i större utsträckning 
använder bil, ett mönster som ser i stort sett likadant ut internationellt.
 – Det var också intressant att se hur satsningen på större arbetsmarknadsregioner 
har påverkat vårt resande. Reshastigheten för hela Sverige har inte ökat under den 
period jag undersöker. Istället får både kvinnor och män betala med längre restider, 
berättar Ana Gil Solá. 

Djupintervjuar barnfamiljer 
Nu går Ana Gil Solá vidare och fördjupar kunskaperna genom att intervjua  
barnfamiljer i Göteborgsområdet. Det arbetet ska resultera i en avhandling.
 – Jag har valt att intervjua familjer som precis har flyttat och som ofta har råd 
att köpa sin bostad, alltså familjer som har möjligheter att forma sitt arbetsresande. 
Dessutom befinner de sig i småbarnsperioden, en fas där könsrollerna blir väldigt 
tydliga. Jag vill ta reda på hur de ser på resorna mellan arbete och bostad och de 
genusfrågor som är kopplade till frågan.

Fortsättning följer
När den ännu så länge namnlösa avhandlingen är klar ska Ana Gil Solá vara med i 
ett nytt projekt inom samma område. Hon ska bland annat intervjua trafikplanerare 
om de största svårigheterna i jobbet med jämställda transportsystem och leta efter 
goda exempel 

Internationella inköp och leverantörs nätverk 
påverkar sysselsättning, företagande, ekono
misk tillväxt och resursanvändning på både 
lokal och internationell nivå. Årets Prins 
Bertilseminarium hade därför temat ”Global 
Sourcing – möjligheter och utmaningar för 

internationella inköp”. Forskare och repre
sentanter för näringsliv, myndigheter och 
organisationer diskuterade olika aspekter 
kring globala inköpsfrågor med särskilt 
fokus på fordonsindustrin.

på väg mot jämställda arbetsresor?

hAndelshögskolAns  
MedAlj till lottA VAhlne 
Westerhäll
Lotta Vahlne Westerhäll, professor 
emerita i offentlig rätt och socialrätt, 
är 2012 års mottagare av Handelshög
skolans medalj Pro Studio et Sciencia 
 för engagemang och vetenskap. Lotta 
Vahlne Westerhäll får utmärkelsen för 
att hon, med outsinlig energi och stor 
förmåga att omvandla problem till möj
ligheter, under många år har bidragit till 
Handelshögskolans utveckling genom 
att bygga nationellt levande forsknings
miljö, samverka över gränser och ta 
engagerat ansvar för internt arbete.

hedersdoktorer
Tre nya hedersdoktorer utsågs under 
året, vilka alla har och har haft stor bety
delse för Handelshögskolans utveckling. 
Ingemar Claesson har varit verksam på 
Handelshögskolan sedan 1970 och 
aktivt bidragit till ett fruktbart utbyte 
mellan akademin och praktiken som 
gett avtryck i både forskning och 
utbildning. Anne Orford är professor i 
internationell rätt vid Melbourne Law 
School i Australien. Som innehavare av 
gästprofessuren till Torgny Segerstedts 
minne vid Göteborgs universitet har 
hon undervisat studenter, väglett dok
torander och initierat forskningsprojekt 
 samarbeten som nu fortsätter. Björn 
Stigson är tidigare innehavare av Assar 
Gabrielssons gästprofessur i tillämpad 
företagsledning vid Handelshögskolan. 
Hans föreläsningar har uppskattats av 
både studenter och näringslivsrepre
sentanter och han har också bidragit i 
arbetet med att tydligare integrera håll
barhetsperspektiv i skolans utbildningar.

gloBAl sourCing på prins Bertil-seMinAriet
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Svensk innovationskultur  
tar smak av Kina

Doktoranden Magnus Johansson är som 
klippt och skuren för uppdraget. I bagaget 
har han Handelshögskolans ekonomprogram 

med kinesisk inriktning, en utbildning där man får 
lära sig både språket och om samhället. Nu befinner 
han sig i Shanghai för att skriva på sin avhandling 
och för att utbyta erfarenheter.

– Min forskning handlar om hur stora svenska 
företag, med verksamhet i Kina, anpassar och 
utvecklar sin innovationskultur, berättar Magnus 
Johansson.

 
Lärande, inte bara lågpris 
Kina är förstås en stor och expansiv marknad där 
många svenska företag vill sälja sina produkter. 
Men landet kan också erbjuda resurser i form av 
lärande.

– Svenska företag som varit här längre tid verkar 
sätta större värde på vad den kinesiska marknaden 
kan ge dem, säger Magnus Johansson. De pratar 
inte bara om låga kostnader utan även om möjlig
heten att lära sig något nytt.

Högre tempo med sig hem
Den kinesiska marknaden har en efterfrågan som 
ser annorlunda ut än den i Sverige, något som i sin 
tur påverkar utvecklingstempot.

– Det är ett högre tempo här, med snabbare skiften 
på marknaden. Det innebär till exempel att leverantörer 
ställs inför hårdare krav på korta ledtider.  

Svenska företag lär sig att 
jobba efter de förutsättningarna och  
kanske tar de också med sig den attityden hem. 

Annorlunda universitetskultur
Efter tre månader har Magnus Johansson bekantat 
sig med universitetskulturen. Det är stor skillnad 
mellan Sverige och Kina.
 – Studenterna tillbringar mer tid på universitets
området här. Universiteten är som slutna enklaver. 
Det är stora anläggningar med tennis och basket
planer, stora läsesalar och restauranger. Man bor 
och lever på universitetet. Det handlar delvis om 
att det är ett tufft studieklimat där man måste ligga 
i, men också om en stolthet över att man är på Tongji.

Stort intresse för de skandinaviska länderna
Att vara på plats i Shanghai är värdefullt för arbetet 
med avhandlingen och som enda västerlänning på 
sin avdelning får Magnus Johansson tillf älle att 
praktisera sina kunskaper i mandarin. Det finns 
också andra uppgifter som pockar. 

– Kina vill gärna inleda samarbete med de skan
dinaviska länderna när det gäller innovationsforskning. 
För några dagar sedan var jag i Peking på ett semi
narium om samarbetsplattformar. Finansiärer och 
forskare från alla berörda länder var på plats och 
jag höll ett anförande om mina rön när det gäller de 
svenska företagen i Kina, avslutar Magnus Johansson 

Det prestigefyllda Tongjiuniversitetet i Shanghai är en relativt ny 
partner för Handelshögskolan. Men Magnus Johansson är redan 
halvvägs in i sitt forskarutbyte. Han är på plats för att studera hur 
svenska företag påverkas av att vara närvarande i Kina.
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I forskargruppen ingår bland andra tre marineko
loger, en miljöekonom och så Lena Gipperth och 
doktoranden Kristjan Laas från Juridiska institu

tionen på Handelshögskolan. Lena Gipperth ser flera 
fördelar med att forska över ämnesgränserna. 
 – Vi lägger till perspektivet hur vi kan jobba med 
legala eller ekonomiska styrmedel för att åstadkomma 
en förbättring. Tack vare samarbetet får vi en helt 
annan förståelse för vad det är som ska regleras och 
ett gemensamt språk som gör att vi kan bemöta argu
ment och diskutera ämnet även utanför forskningen.

Kompensationsåtgärder – ett hett ämne  
Det som Lena Gipperth är mest intresserad av, rent 
juridiskt, är kompensationsåtgärder. För att tillåta att 
ett ekologiskt viktigt område förstörs, ställer man 
krav på att ett annat område restaureras. Utgångs
punkten är Vattendirektivet, EU:s gemensamma 
regelverk för att säkra god vattenkvalitet. Många 
aktiviteter som påverkar vattenkvaliteten negativt 
måste tillståndsprövas, vilket gör att frågan om kom
pensationsrestaurering ständigt dyker upp i olika 
sammanhang. 
 – Att till exempel bygga en ny hamnanläggning 
eller ett vindkraftverk i ett grunt kustområde, kan 
innebära att stora ålgräsängar försvinner, vilket i  
sin tur påverkar vattenkvaliteten negativt, berättar  

Lena Gipperth. Vill man trots det genomföra projektet 
så kan det krävas att man kompenserar för bortfallet. 
Men det saknas kunskap, både om hur man rent 
praktiskt bär sig åt för att återplantera ålgräs och  
om de juridiska ramarna för sådana projekt.
 
Handbok för beslutsfattare 
Bristen på kunskap har gjort att forskargruppen 
redan nu, innan de har publicerat några resultat, är 
en instans som man ber om råd i olika ärenden.
 – I förra veckan fick vi en förfrågan från Länssty
relsen, berättar Lena Gipperth. De hade fått en ansö
kan från en hamn som ville muddra för att kunna ta 
emot större fartyg. Den tänkta inseglingsrännan gick 
rakt igenom värdefulla ålgräsängar och Länsstyrelsen 
ville att vi skulle ge dem någon form av utlåtande. 
En utmaning är hur kompensationsodlingen i så fall 
ska se ut – alltså hur stort område som ska återplan
teras, vem som har ansvar för att det nyplanterade 
ålgräset verkligen tar sig och så vidare. Det är också 
vanligt att man underskattar kostnaderna för en res
taureringsåtgärd.
 Forskargruppens målsättning är bland annat att 
deras arbete ska resultera i en handbok för myndig
heter, så att beslutsfattarna får ett bättre underlag 
för att kunna göra egna bedömningar i framtiden  

Det kustnära ålgräset är havets barnkammare. Dessutom bidrar det till att förbättra vat
tenkvalitet, minska syrebrist och binda kol i kretsloppet. Men ålgräset är hotat. Sedan 
80talet har ålgräsängarna längs Bohuskusten minskat med 60 procent. Som tur är arbetar 
en tvärvetenskaplig forskargrupp med att genomlysa problemet från flera håll samtidigt.

Ska man rädda  
ålgräset är det bäst  
att tillkalla en jurist
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SAP är ett av världens största affärssystem. Men det är också en utmaning för nya användare. 
Med hjälp av det pedagogiska spelet ERPsim får Handelshögskolans studenter en snabb och 
lekfull ingång till ett komplext system.

Handelshögskolan var bland de första i Europa med att använda ERPsim och göra 
det till ett naturligt inslag i undervisningen. Gustaf Henrysson är en av de som  
har provat. 
 – Jag läste en kurs som hette Affärssystem med IT där vi fick bekanta oss med 
olika affärssystem. När det gällde SAP fick vi en lite annorlunda introduktion tack 
vara ERPsim.

Hård kamp om marknaden för buteljerat vatten
Sim står för simulator och det är precis vad det handlar om; att simulera en verklig 
affärssituation för att göra lärandet mer engagerande. Gustaf Henrysson berättar mer:
 – Vi blev indelade i olika lag och fick sedan tävla mot varandra. Uppdraget var 
att sälja vattenflaskor och det fanns ett antal olika parametrar som prissättning och 
lagerhållning att förhålla sig till. Det gällde att behålla marginalen och göra ett bra 
resultat. Den som hade tjänat mest pengar i slutet av dagen vann.

Roligt med tävlingsmoment i undervisningen
När övningen var slut hade studenterna fått upptäcka vad man kan göra med affärs
systemet och dessutom haft roligt.
 – Gränssnittet i ERPsim ser likadant ut som i SAP, men i spelversionen är det för
stås fiktiva siffor man jobbar med och tiden är rejält uppskruvad. Men det ger ändå 
en bra inblick i vad systemet kan göra och så är det ju alltid roligt att tävla. Man vill 
ju gärna vinna mot sina kompisar, berättar Gustaf Henrysson.

Respekten försvinner
Idag, drygt två år senare, använder Gustaf Henrysson i viss utsträckning SAP i sitt 
dagliga arbete som Product Manager på Mätsä Tissue.
 – Jag hade respekt för SAP innan, eftersom jag hade hört att det är svårt. Men 
efter dagen med ERPsim var jag mer avslappnad. Då kunde jag också ärligt säga att 
jag kände till systemet på exempelvis en anställningsintervju, säger Gustaf Henrysson 

läs mer om erpsim på www.cfa.handels.gu.se

konsten att göra ett komplext  
affärssystem lekande lätt

exeCutiVe fACultY  
– till nYttA för AllA
Handelshögskolans program Executive 
Faculty erbjuder erfarna yrkesutövare 
och specialister en möjlighet att utveckla 
sin kompetens genom att skapa tid 
och utrymme för lärande och reflek
tion i en akademisk miljö. Deltagarna 
undervisar, handleder studenter och 
samarbetar med forskare, men får även 
personlig coaching och möjlighet att 
utbyta erfarenheter med andra deltagare 
och reflektera kring sin professionella 
utveckling. Läsåret 2012/2013 genom
förs den tredje omgången av Executive 
Faculty och medverkande denna gång är: 
else ingeborn, Client executive, seB

Magnus jarlén, director, Corporate finance,  
AB Volvo

lena lind, senior Vice president talent &  
Competence Management, AB Volvo

elenor loyd, environmental Manager, kapp-Ahl AB

Magnus Mott, vd sörred energi AB,  
göteborg energi AB

Maria rosenkrantz sundemo, senior Vice  
president hr, AB Volvo trucks operation

Anders roth, miljöchef, göteborgs stad

erica Wikman, director sustainability Communication, 
public Affair, Volvo Car Corporation

Brist på gloBAlt ledArskAp 
Dagen före det amerikanska president
valet gästades Handelshögskolan av Ian 
Bremmer, en av USAs ledande experter 
inom ekonomi och politik och bland 
mycket annat krönikör i Financial Times 
The AList och adjungerad professor vid 
Columbia University. Hans föreläsning 
hade titeln ”The world is without global 
leadership  it’s a GZero world” och 
kunde arrangeras med hjälp av Handels
högskolans partnerföretag Andra 
APfonden, vars vd Eva Halvarsson 
medverkade som moderator.
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På Handelshögskolans Executive MBAprogram får redan etablerade ledare fortsätta utvecklas. 
En framgångsfaktor är blandade grupper där personer med olika bakgrund skapar dynamik. 
Julia Lamskemper från Hamm i Tyskland är en av deltagarna.

executive MBA är en engelskspråkig managementutbildning som ges på 
deltid över 21 månader. läs mer: www.handels.gu.se/emba

Julia Lamskemper arbetar som global försälj
ningschef på Jäckeringgroup, ett tyskt företag 
som bland annat är underleverantör till  

    livsmedels och pappersindustrin. Sedan drygt ett 
år pendlar hon till Göteborg och Handelshögskolan 
för att utvecklas till en ännu bättre affärskvinna. 
 – Jag har alltid velat ta en MBAexamen och min 
chef sa ”ok bara det inte går ut över jobbet”. Därför 
blev jag blev glad när jag hittade Executive MBA 
här i Göteborg som är förlagd till veckosluten. 

Blandad grupp ger nya perspektiv
Deltagarna har i genomsnitt tio års erfarenhet av 
arbete i ledande befattningar. Men det är stor spänn
vidd i gruppen i och med att de kommer från olika 
länder och organisationskulturer.
 – Det är superintressant att diskutera med de andra 
och höra hur de gör i sina organisationer. Alla har 
olika synsätt och jag ser hela tiden nya perspektiv 
och får nya idéer. Jag kan inte sova på planet hem 
längre. Jag har alldeles för många intressanta saker 
att tänka på, säger Julia Lamskemper.

Utbildning med internationell utblick
Även föreläsarna har olika nationaliteter och bak
grunder för att programmet ska erbjuda en så bred 
utblick som möjligt. Executive MBAprogrammet 

inkluderar dessutom en del resor. Gruppen har varit 
i Shanghai och Hangzhou där man besökte både 
universitet och företag. Längre fram är det dags för 
en tio dagar lång resa till Indien, med besök på bland 
annat Indian Institute of Managment i Bangalore.

Nya idéer och nytt självförtroende
Givetvis tar utbildningen mycket tid i anspråk, 
men Julia Lamskemper ångrar inte en sekund. Hon  
upplever redan att hon har stor nytta av erfarenheten. 
 – Du måste kunna prata samma ”språk” som 
de du ska göra affärer med. Det är en sida som jag 
har utvecklat. Jag har också lärt mig en hel del 
om ledarskap, saker som jag testar med mitt team 
hemma i Tyskland nu.
 Hon tycker också att Executive MBA har gett 
henne ett nytt självförtroende och tack vare det ett 
affärsmässigt övertag. 
 – Jag är ganska ung för min yrkesroll. Min 
Executive MBAutbildning gör mig bättre på att 
hantera olika situationer och jag kan agera med 
större säkerhet och självförtroende, avslutar Julia 
Lamskemper 

”Executive MBA ger  
mig ett affärsmässigt övertag”
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Obs skissbild

annorlunda föreläsning når  
längre ut i staden

olof johAnsson-stenMAn 
i MiljöforskningsBered-
ningen
Handelshögskolans prorektor Olof 
JohanssonStenman, professor i national
ekonomi, är en av de 12 forskare som 
ingår i Miljöforskningsberedningen  en 
arena för dialog mellan miljöministern och 
vetenskapssamhället. Forskarnas uppdrag 
är att bidra med vetenskaplig kunskap till 
det miljöpolitiska arbetet och till en 
klargörande debatt inom olika områden.

joAkiM dungel hedrAs Med 
årlig föreläsning
Handelshögskolans juristalumn Joakim 
Dungel dödades 2011 i MazariSharif, 
Afghanistan, där han arbetade för FN  
som jurist med ansvar för mänskliga 
rättigheter. Parallellt med sin yrkesmässiga 
karriär var Joakim Dungel engagerad i 
utbildningen vid Juridiska institutionen. 
För att hedra hans liv och gärning instif
tade hans familj och vänner tillsammans 
med Handelshögskolan det årliga 
seminariet “Joakim Dungel Lectures in 
International Justice”.  Seminariet 
kommer att gästas av ledande forskare 
och praktiker inom mänskliga rättig
heter, humanitär rätt och internationell 
straffrätt. 
 Redan som student visade Joakim 
Dungel sin kapacitet i internationella 
sammanhang, bland annat ledde han det 
första laget från Göteborg till final i den 
prestigefulla juridiktävlingen, European 
Law Moot Court Competition. Han 
fortsatte att hålla kontakten med 
Juridiska institutionen även efter sin 
examen, inte minst som uppskattad 
föreläsare på kursen i internationell rätt.

I samband med Vetenskapsfestivalen höll Göteborgs universitet en udda föreläsning ombord 
på en spårvagn. Under rubriken ”Var bor du? Hur mår du?” fick festivalbesökarna nya perspektiv 
på sin egen stad och dess invånare. Handelshögskolans Helene Brembeck var en av de rullande 
föreläsarna.

Etnologen Helene Brembeck är verksam på Centrum för konsumtionsvetenskap och 
har bedrivit mycket forskning kring konsumtionsmönster, inte minst när det gäller 
våra matvanor.
 – Vi var flera olika föreläsare från olika fakulteter som var med på resan. Jag var 
med eftersom jag har forskat kring fyrtiotalisterna och deras förhållande till mat och 
hälsa. Och i samband med det gjorde vi en specialstudie kring en grupp förortskvinnor 
med titeln ”Maten och det nya landet”, berättar Helene Brembeck.

Stor skillnad i hälsa
Studien innehöll flera perspektiv och blottlade bland annat stora skillnader i inkomst 
och hälsa mellan fyrtiotalister i olika stadsdelar. Men Helene Brembeck vill ändå 
undvika schablonbilden om förorten. 
 – Jag ville inte ha tyckasyndom perspektivet på min föreläsning. Det rimmar 
inte med min bild. För att fly undan krig till ett främmande land krävs en väldig 
initiativkraft. De är mer som en slags nutida motsvarigheter till Kristina och Karl 
Oskar, de nya nybyggarna, säger Helene Brembeck.

Mat som integrationsarena
Mat är, precis som sport, en viktig integrationsarena för många nya svenskar. 
 – Alla måste ju äta, och butiken blir ett gränssnitt mot den svenska kulturen. 
Direktreklamen från mataffären kan till exempel fungera som en bilddriven lärobok 
i svenska för den som har ett annat alfabet. På samma sätt har mat en stor potential för 
småföretagande, inte minst för kvinnliga entreprenörer.

Ett uppskattat sätt att presentera forskning
Att presentera forskning på spårvagnen var uppskattat av Göteborgarna. 
 – Föreläsningen var så fullbokad att alla inte fick plats, avslutar Helene Brembeck 
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utBildningsutBud 2013
En termins studier motsvarar 30 hp. Grundnivån 
omfattar de första tre åren och den avancerade 
nivån de två följande. Därefter följer forskarut
bildningsnivån.
program på grundnivå
Handelshögskolans ekonomprogram,  
300 (180 + 120) hp*
Två inriktningar; analytisk och språklig (engelsk, 
fransk, spansk, tysk, japansk och kinesisk) 
Ekonomie kandidatexamen, civilekonomexamen, 
masterexamen

Juristprogrammet, 270 hp*
Juristexamen

Handelshögskolans logistikprogram, 300 (180 + 120) hp*
Ekonomie kandidatexamen, civilekonomexamen, 
masterexamen

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp
Filosofie kandidatexamen
 
*  Startar på grundnivå och avslutas på  

avancerad nivå.

fristående kurser
Handelshögskolan har ett brett utbud av fristå
ende kurser på grundnivå. De ges inom följande 
ämnen: ekonomisk geografi, ekonomisk historia, 
företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, national
ekonomi och statistik.

program på avancerad nivå inom  
graduate school
Ges på engelska och omfattar 120 hp.  
Master of Science in:
Accounting
Economics
Finance
Innovation and Industrial Management
International Business and Trade
Knowledge-based Entrepreneurship
Logistics and Transport Management
Management
Marketing and Consumption

forskarutbildning
Omfattar licentiatexamen och doktorsexamen.
Ges vid alla institutioner på Handelshögskolan.

AntAgningspoäng
Handelshögskolans program står sig väl i konkurren
sen och antagningspoängen är höga. I grupp I antas 
de som har gymnasiebetyg utan komplettering och 
i grupp II de som har kompletterat sina betyg. Flest 
studenter antas i grupp I. Maxpoäng är 22,5 (20,0 + 
2,5 meritpoäng). Det går även att antas på resultat 
från Högskoleprovet.

lägsta poäng i urval 2 ht 2012 grp i grp ii
Handelshögskolans ekonomprogram, 
Analytisk ..............................................20,60 ... 20,80
Engelsk .................................................21,70 ... 21,49
Fransk ...................................................19,80 ... 20,50
Japansk ................................................20,10 ... 20,68
Kinesisk ................................................20,70 ... 21,35
Spansk..................................................20,00 ... 20,53
Tysk ......................................................19,70 ... 20,70
Handelshögskolans  
logistikprogram ....................................19,46 ... 19,79
Juristprogrammet ................................21,20 ....21,50
Samhällsvetenskapligt  
miljövetarprogram ...............................17,98 ....17,60

VinnAre i Business lAW  
ChAllenge
Victor Wodlén utsågs i november till the 
Swedish Business Law Student of the Year 
2012, sedan han tagit hem segern i Business 
Law Challenge. Tävlingen arrangeras av  
Advokatfirman Lindahl och är Sveriges  
största studenttävling inom affärsjuridik.  
I sin motivering lyfte juryn bland annat fram 
Victor Wodléns förmåga att ge en rak, tydlig 
och ändamålsenlig rådgivning. 

MAsterstudent gloBAl  
sWede 2012
Rakesh Rana, som examinerades från MSc 
in Innovation and Industrial Management 
2012, var en av de 24 internationella studen
ter som utsågs till Global Swede 2012. De 
har alla utmärkt sig inom områden relaterade 
till innovation och entreprenörskap. Bakom 
utmärkelsen står Utrikesdepartementet och 
Svenska institutet, med förhoppningen att 
studenterna i förlängningen kommer vara 
goda ambassadörer för Sverige och viktiga 
kontakter för svenskt näringsliv utomlands.

BlooMBerg AssessMent test
Nu kan studenter göra the Bloomberg  
Assessment Test (BAT) på Handelshögskolan. 
BAT är ett sätt att testa sina kunskaper och få 
värdefull feedback på sin anställningsbarhet 
inför en karriär i finansbranschen. Testet  
används av arbetsgivare världen över. Alla 
som gör testet läggs anonymt in i the 
Bloomberg Talent Search Database och blir 
därigenom tillgängliga för fler än 20 000 
välrenommerade företag.

nY kårförening Med  
fokus på hållBArhet
Den nya kårföreningen Handels Students 
for Sustainability (HaSS) vill sprida engage
mang och kunskap om hållbarhetsfrågor och 
samlar studenter som vill arbeta för ett mer 
hållbart samhälle i både ekonomisk, social 
och miljömässig mening. Ambitionen är 
att medlemmarna ska driva egna aktiviteter 
och projekt och att föreningen ska vara en 
stark röst för studenter i hållbarhetsfrågor på 
Handelshögskolan.

Victor Wodlén
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Handelshögskolans fakultetsstyrelse har det 
övergripande ansvaret för innehåll, kvalitet 
och resursfördelning inom utbildning, 
forskning och forskarutbildning.
 Vid halvårsskiftet tillträdde en ny fakul
tetsstyrelse som ersatte den gamla fakul
tetsnämnden. Samtidigt lämnade Mette 
Sandoff sitt uppdrag som vicerektor på 
Handelshögskolan för att bli vicerektor 
för Göteborgs universitet. Hon ersattes av 
Jan Marton. Det dagliga arbetet leds av en 
ledningsgrupp bestående av Per Cramér, 
rektor, Olof JohanssonStenman, prorektor 
och Jan Marton, vicerektor. Skolans kansli
chef och kommunikationschef är adjung
erade till ledningsgruppen. Per Cramér är 
den som primärt har hand om ledningens 
kontakter med samhälle och näringsliv och 
med Göteborgs universitet. Han ansvarar 

också för personal, ekonomi, infrastruktur 
med mera. Olof JohanssonStenman är rek
tors ställföreträdare och har särskilt ansvar 
för frågor som rör forskning. Jan Marton 
har särskilt ansvar för frågor som rör grund
utbildning.
 

LEDAMöTER I HANDELSHöGSKOLANS  
FAKULTETSSTyRELSE
ledamöter för mandatperioden 2012-07-01 till 2018-06-30
per Cramér, professor, dekanus, ordförande
olof johansson-stenman, professor, prodekanus, 
stf ordförande

ledamöter för mandatperioden 2012-07-01 till 2015-06-30
Christer lund, professor
katarina renström, studievägledare
sara stendahl, docent
Marie stenseke, professor
ewa Wikström, docent
johan Woxenius, professor

Handelshögskolans ledning
studenter (1-åriga mandatperioder)
frida nilsson, HHGS
Malin henriksson, HHGS
erik Björling, HHGS (doktorandrepresentant)

företrädare för de anställda med närvaro- och  
yttranderätt
Anna Wahle, OFRS
Mikael johansson, SACO
seko, vakant

fram till halvårsskiftet 2012 leddes handels-
högskolan av en fakultetsnämnd med följande 
ledamöter: 
per Cramér, professor, dekanus, ordförande,  
olof johansson-stenman, professor, stf ordförande,  
inga-lill johansson, docent, Christer lundh, professor, 
lena Mossberg, professor, Mette sandoff, docent. 
Studenter: Malin henriksson, HHGS, parham Zadeh, 
HHGS, karin hervéus, HHGS, doktorand. Företrädare för de 
anställda med närvaro och yttranderätt: Anna Wahle, OFRS, 
Mikael johansson, SACO, SEKO, vakant

Handelshögskolans råd
LEDAMöTER I HANDELSHöGSKOLANS RÅD
inga-Britt Ahlenius, innehavare av Assar Gabrielssons 
gästprofessur
Anders Ahnlid, chef Sveriges delegation vid OECD och 
UNESCO, Paris
lena Apler, vd, Collector Finance & Law AB 
tore Bertilsson, Executive Vice President & CFO, AB SKF 
eva halvarsson, vd, Andra APfonden 

Anders jansson, vd och koncernchef, Stena Metall AB 
johan Malmsten, ordförande, Stiftelsen Richard C. 
Malmstens minne 
Anders osberg, Executive Vice President Finance & 
Business Support, CFO, Volvo Group
M. johan Widerberg, Senior Executive, Handelsbanken 
per Cramér, rektor, Handelshögskolan

Handelshögskolans råd består av utvalda 
personer från näringsliv och offentlig verk
samhet och bistår Handelshögskolans ledning 
i strategiska frågor. Handelshögskolans rektor 
är ständig ledamot, liksom innehavaren av 
Assar Gabrielssons gästprofessur. Prorektor, 
vicerektor och ordförande i Handelshög
skolans studentkår är adjungerade ledamöter.

Från och med 1 januari 2013.

Organisation

FakultetskansliInstitutet för innovation och  
samhällsförändring

Handelshögskolans råd

Administration

Utlandsavdelning

Externa relationer

Göteborgs universitet

Handelshögskolans  
fakultetsstyrelse

Rektor 
Prorektor, vicerektor

Gothenburg Centre of  
Globalization and  

Development

School of  
Executive Education

Visiting Professor  
Programme

Centrum för  
konsumtionsvetenskap

Centrum  
för finans

GMAT Centre

Institutionen för 
nationalekonomi 

med statistik

Företags
ekonomiska 
institutionen

Institutionen 
för ekonomi och 

samhälle*

* Denna nya institution är en sammanslagning av de tidigare institutionerna för ekonomisk historia, kulturgeografi 
och ekonomisk geografi, Institutet för innovation och entreprenörskap samt Gothenburg Research Institute.

Juridiska  
institutionen

Avdelningen för 
Graduate School

Centrum för  
regional analys

Centre for Tourism

Centrum för affärssystem

Centre for Retailing

Centre for  
Business in Society

Centre for International  
Business Studies
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Handelshögskolans ekonomi 2012

Större anslag 

Jämfört med föregående år minskade kostna
derna med 3 Mkr, vilket till största delen beror på 
minskade kostnader för personal. Kostnader för 
personal inklusive doktorandlöner och utbild
ningsbidrag uppgår till 249 Mkr. Jämfört med 
2011 minskade de med 4 procent. Av posten 
”Universitetsgemensamma kostnader” utgör 
Handelshögskolans andel av biblioteket 28 Mkr 
och 45 Mkr utgör kostnader för universitetsge
mensam verksamhet.

INTäKTER 2012, TOTALT 461 MKR

   Statsanslag 286 Mkr, 62%

   Bidrag och försäljning  
149 Mkr, 32%

  Uppdrag 23 Mkr, 5%

  övrigt 3 Mkr, 1%

KOSTNADER 2012, TOTALT 427 MKR

 Personal 249 Mkr, 58%

   Universitetsgemensamt  
och bibliotek 73 Mkr, 17%

 Lokaler 49 Mkr, 12%

  övrig drift 53 Mkr, 12% 

  Avskrivningar 3 Mkr, 1% 

Av statsanslagen på totalt 286 Mkr, avser 165 Mkr 
anslag till grundutbildningen och 121 Mkr avser 
anslag till forskning och forskarutbildning. De 
totala statsanslagen ökade med 8 procent jämfört 
med föregående år. ”Bidrag och försäljning” rym
mer externa forskningsbidrag om 113 Mkr samt 
intäkter från försäljning av material, uthyrning 
av lokaler med mera. ”Uppdrag” är intäkter från 
forsknings och undervisningsuppdrag.

EKONOMISKT UTFALL 2012 MKR
Intäkter 461 
Kostnader 427 

Resultat 34 

INTäKTSSTRUKTUR  2010 2011 2012 
MKR
Statsanslag 256 (58%) 266 (62%) 286 (62%) 
Bidrag/uppdrag/försäljning 177 (41%) 162 (37%) 172 (37%) 
övriga intäkter 3 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 

Summa 436 431 461

”digcon: digitaliseringen av konsumtionskulturen”, 19,8 
Mkr, Vetenskapsrådet. Docent Magdalena Petersson McIntyre, 
Centrum för konsumtionsvetenskap.

stöd till Centrum för europaforskning (i vilket handels-
högskolan ingår som en av tre partners) för utveckling av 
forskningsmiljön 2013-17, 9,9 Mkr, Riksbankens Jubileumsfond.

environmental economics program, tilläggsavtal, 9,5 Mkr, 
Sida. Docent Gunnar Köhlin, Institutionen för nationalekonomi 
med statistik. 

stöd till Centre for retailing 2012-2015, 5,7 Mkr, Handelns 
Forskningsstiftelse. Ek dr Johan Hagberg, Centre for Retailing.

stöd till fakultetsövergripande centrumbildningar samt 
strategisk utveckling, 5,04 Mkr, Stiftelsen Richard C. 
Malmstens minne.

”improving the effectiveness and efficiency of large swe-
dish firms through Accounting information systems (Ais) 
design and use”, 5 Mkr, Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse. Ek dr Urban Ask, Centrum för affärssystem.

stöd till utveckling av Centre for international Business 
studies, 4,5 Mkr, Torsten Söderbergs stiftelse. Professor Claes G 
Alvstam, Centre for International Business Studies.

”Våldsutövning och modern militär professionalism i 
internationella operationer”, 3,8 Mkr, Försvarsmakten. Fil dr 
Karl ydén, Gothenburg Research Institute.

”genusperspektiv på öppen innovation i datorspelsindu-
strin”, 3,43 Mkr, Forskningsrådet för arbetsliv och socialve
tenskap. Professor Alexander Styhre, Företagsekonomiska 
institutionen.

”kommersialiseringen av livsvetenskaplig forskning: fallen 
biomaterial och assisterad befruktning”, 2,4 Mkr, Veten
skapsrådet. Professor Alexander Styhre, Företagsekonomiska 
institutionen.

”Marknadsdriven yttrandefrihet – svenska medier mellan 
demokrati och marknad”, 2,37 Mkr, Ragnar Söderbergs 
stiftelse. Professor EvaMaria Svensson, Juridiska institutionen. 
Projektet finansierar även Maria Edström, JMG, Göteborgs 
universitet.

”eVinn eventbaserad innovation”, 2,15 Mkr, Europeiska 
kommissionen. Professor Tommy Andersson, Företagsekonomiska 
institutionen.

professur i sjörätt och annan transporträtt, 2,05 Mkr, Stiftel
sen Torsten Petterssons donation för professur i sjörätt och annan 
transporträtt. Juridiska institutionen.

”the ”measure” in Wto dispute settlement”, 1,87 Mkr, 
Ragnar Söderbergs stiftelse. Jur dr Joachim Åhman, juridiska 
institutionen.

”personalförsörjning och validering”, 1,75 Mkr, Försvarsmak
ten. Fil dr Petra Adolfsson, Gothenburg Research Institute.

”omställningskompetens i handeln”, 1,8 Mkr, Handelns 
utvecklingsråd. Professor Ola Bergström, Företagsekonomiska 
institutionen.

stöd till spetsutbildning i entreprenörskap och innovation, 
1,67 Mkr, Kammarkollegiet. Professor Annika Rickne, Institutet 
för innovation och entreprenörskap.

”Cod s restaurering och förvaltning av torsk i skagerrak/
kattegat”, 1,58 Mkr, Tillväxtverket.  Docent Håkan Eggert, 
Institutionen för nationalekonomi med statistik.

donationsprofessur i Business history, 1,5 Mkr, Torsten 
Söderbergs stiftelse. Handelshögskolan.

”de privata vård- och omsorgsföretagens mervärdesskatt”, 
1,4 Mkr, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 
professor robert påhlsson, juridiska institutionen.

”hinder vid visionsdriven flerpartssamverkan: Fallstudie 
av den svenska petrokemins arbete med visionen Hållbar Kemi 
2030”, 1,36 Mkr, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Ek dr 
Christian Jensen, Företagsekonomiska institutionen.

1,21 Mkr, stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige. 
professor Barbara Czarniawska, gothenburg research 
institute.

“fundraising and large donations: the policy implications 
of social image concerns”, 1,2 Mkr, Jan Wallander och Tom 
Hedelius stiftelse. Professor Olof JohanssonStenman och PhD 
Amrish Patel, Institutionen för nationalekonomi med statistik.

”indigo”, 1,1 Mkr, Mistra. Docent Åsa Löfgren, Institutionen 
för nationalekonomi med statistik.

”konkurrens i dagligvaruhandeln”, 1,1 Mkr, Torsten 
Söderbergs stiftelse. Fil dr Florin Maican, Institutionen för 
nationalekonomi med statistik.

”All Aboard”, 1,1 Mkr, Vinnova. Docent Magdalena Petersson 
McIntyre, Centrum för konsumtionsvetenskap.

”karteller och handelspolitik: internationella avtal, utländ-
ska företag och liberalisering”, 1,06 Mkr, Torsten Söderbergs 
stiftelse. Professor Susanna Fellman, Ekonomiskhistoriska 
institutionen.

stöd till MAtix, 1,05 Mkr, Västra Götalandsregionen. Företags
ekonomiska institutionen.

Adlerbertska forskningsstiftelsen tilldelade handelshög-
skolan totalt 2,1 Mkr till stöd för forskning inom hållbar 
utveckling. Mottagare av forskningsmedlen är Conny 
Wollbrant, institutionen för nationalekonomi med statistik, 
gabriella schaad, företagsekonomiska institutionen samt 
Moa Bladini & Wanna svedberg, juridiska institutionen.

Wallanderstipendium tilldelades Maria norbäck, före-
tagsekonomiska institutionen och gothenburg research 
institute, och joacim Waara, ekonomisk-historiska 
institutionen, som därigenom får sin forskning finansierad 
under tre år.

Här listas nya anslag som tilldelats Handelshögskolan under 2012 och som omfattar 1 Mkr eller mer.
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PERSONAL
professor ola Bergström blev invald i styrelsen för EGOS 
(European Group for Organizational Studies).

professor helene Brembeck blev invald i Kronofogdemyndig
hetens vetenskapliga råd.

professor per Cramér, Handelshögskolans rektor, blev invald 
i European Foundation for Management Development´s (EFMD) 
Deans & Directors General Steering Comittee.

professor susanna fellman blev invald i Vetenskapsrådet, 
ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap samt som 
ledamot i Kungliga Vetenskaps och VitterhetsSamhället i 
Göteborg.

fastighetsintendent Anders grund tilldelades studentkårens 
pris ”Bästa Administratör”.

universitetslektor rick Middel tilldelades studentkårens pris 
”Bästa Lärare”.

universitetslektor Andreas Moberg utsågs till styrelseledamot 
i Skiljedomsklubben i Göteborg.

professor inge ivarsson och professor jan-erik Vahlne 
tilldelades, tillsammans med jan johanson, Uppsala universi
tet, IBR Best Paper of the year Award 2012 för sin artikel ”The 
Tortuous Road to Globalization of Volvo’s Heavy Truck Business 
– Extending the Scope of the Uppsala Model.”

docent Marie karlsson-tuula tilldelades utmärkelsen För nit 
och redlighet i rikets tjänst.

gästprofessor Anna nagurney tilldelades 2012 års Walter 
Isard Award.

universitetslektor Amrish patel tilldelades CSF Best Presentation 
Award för sitt konferensbidrag ”New Developments in Signalling 
and Game Theory”. Han blev också en av vinnarna vid premiären 
av Science Slam på Göteborgs universitet.

professor thomas sterner utsågs till ledamot av Kungliga 
Vetenskaps och VitterhetsSamhället i Göteborg och till medlem 
av the External Advisory Board vid SESyNC (National Socio
Environmental Synthesis Center). Han utsågs också till Associate 
Editor av tidskriften Environmental and Resource Economics och 
till Visiting Chief Economist för the Environmental Defense Fund 
i New york.

Utmärkelser och förtroendeuppdrag
professor Marie stenseke blev invald som ordinarie ledamot 
i FORMAS forskarråd och som ledamot i Kungliga skogs och 
lantbruksakademien.

docent patrik ström valdes till ordförande i the European 
Association for Research on Services, RESER.

professor Alexander styhre utsågs till redaktör för Scandinavian 
Journal of Management (SJM).

doktorand Asgeir B. torfason blev en av 40 utvalda doktorander 
från hela världen som bjöds in till en internationell konferens 
arrangerad av Institute for New Economic Thinking (INET) i 
Waterloo, Kanada.

professor johan Woxenius blev invald i Kungl. Ingenjörs
vetenskapsakademien, IVA.

doktorand stefan öberg tilldelades the Gunther Beyer Price 
av the European Association for Population Studies för “the 
best paper by a young scholar” vid the European Population 
Conference i Stockholm.

STUDENTER
The Malmsten Award tilldelades de bästa masteruppsatserna 
vid vart och ett av masterprogrammen inom Graduate School. 
Pristagare var fabian Angard, karl oskar ekvall, fredrik 
hillerström, rachel häggström, daniel johander, Andreas 
larsson, Christofer nilsson, josefin nordgren, karl-johan 
timbäck, Yared tesfaye habte och Zhenzhen Yu.

erik Andersson och fredrik thimell från masterprogram
met Innovation and Industrial Management vann tredje pris i 
tävlingen Nytt&Nyttigt, med sin uppsats ”Need for Speed – 
Exploring Swedish HighTech Subsidiaries’ Innovation Process 
in China”.

patrik Andreasson, oskar goding Blomdahl och henning 
Verner vann den nationella finalen av KPMG International Case 
Competition, och får representera Sverige i den internationella 
finalen i Madrid våren 2013.

peter gustafson och kristoffer hultén prisades för sin 
uppsats om utvecklingen av inlandsterminaler och tilldelades 
tillsammans med två studenter från Chalmers Göteborgs Hamn 
AB:s utmärkelse för årets examensarbete för mer hållbara 
godstransporter. 

jimmy gustafsson tilldelades årets StenOlof Palmstipendium. 
Utmärkelsen innebär ett års praktik på SwedishAmerican 
Chambers of Commerce i Washington D.C. med betalda 
levnadsomkostnader.

ida kronberg från masterprogrammet Management utsågs till 
Årets Student i casetävlingen Studentpriset.

ola källström och oskar nilsson från masterprogrammet 
International Business and Trade tilldelades Ekmanstipendiet 
för sin uppsats “Supply chain risk management in unstable 
situations  The effects of SCRM strategies caused by the March 
2011 Tohoku earthquake”.

jean lo och elli tolonen utsågs till vinnare i Advokatfirman 
Wistrands casetävling 2012 med motiveringen: ”För en verklig 
laginsats där lagmedlemmarna kompletterade varandra och 
bådas insatser bidrog till ett lyckat resultat. För juridisk skärpa 
i identifierandet och behandlandet av casets alla viktiga 
svårigheter, och för ett praktiskt förhållningssätt med klientens 
bästa i fokus.”

Matix-studenten Andreas nylén tilldelades ett entreprenör
skapsstipendium ur Gunnar och Märta Bergendahls Stiftelse. 
Syftet med stipendiet är att främja en students entreprenöriella 
sida och bidraga till att en idé ska förverkligas.

eva thalén bildade för två år sedan Juridiska bildningsklubben 
och tilldelades 2012 Frankestipendiet för sin stora insats till för
bättrande av juristutbildningen och juridisk bildning i allmänhet.

Tidigare kårordföranden parham Zadeh nominerades till Årets 
affärsnätverkare.
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Disputationer 2012
john Armbrecht, företagsekonomi: ”The Value of Cultural 
Institutions – Measurement and Description”

Anja k. franck, ekonomisk geografi: “From formal employment 
to street vending: Women’s room to maneuver and labor market 
decisions under conditions of exportorientation – the case of 
Penang, Malaysia”

Marcus gianneschi, företagsekonomi: ” Vara och märkas – unga 
konsumenters relationer till klädindustrins varumärken”

tina karlsson ingdahl, företagsekonomi: “Människor, skjortor 
och siffror – reducera komplexitet och en order blir till”

Christian jansson, företagsekonomi: “Företag med Framgång  
– hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar”

david kleist, finansrätt: “Methods for Elimination of Double 
Taxation under Double Tax Treaties – With Particular Reference 
to the Application of Double Tax Treaties in Sweden”

Måns nerman, nationalekonomi:  ”Essays on Development: 
Household Income, Education, and Female Political Participation 
and Representation”

Anna karin olsson, företagsekonomi: ”Members in Tourism 
Settings – their motivations, behaviours and roles”

Matilda orth, nationalekonomi: “Entry, Competition and 
Productivity in Retail”

Conny overland, företagsekonomi: “Essays on ownership 
and control: Shareholder wealth effects in takeovers and the 
measurement of ownership concentration”

pernilla rehnberg, företagsekonomi: ”Redovisning av immate
riella tillgångar i samband med förvärvskalkylering – Principbase
rade redovisningsregler och relevans”

Mattias sandberg, kulturgeografi: ”“De är inte ute så mycket”. 
Den bostadsnära naturkontaktens betydelse och utrymme i 
storstadsbarns vardagsliv”

Yoshihiro sato, nationalekonomi: “Dynamic Investment Models, 
Employment Generation and Productivity – Evidence from 
Swedish Data”

gabriela schaad, företagsekonomi: ”Strategies for Environ
mental Sustainability of Municipal Energy Companies. Pathways 
of Sustainable Development between Business and Society”

hailemariam teklewold Belayneh, nationalekonomi: ”Essays 
on the Economics of Sustainable Agricultural Technologies in 
Ethiopia”

Michele Valsecchi, nationalekonomi: ”Essays in Political 
Economy of Development”

joacim Waara, ekonomisk historia: ”Svenska arbetsgivare
föreningen och arbetskraftsinvandringen 1945–1972.”

rick Wicks, nationalekonomi: “The Place of Conventional 
Economics in a World with Communities and Social Goods”

33 Böcker

106  Bokbidrag

230  Artiklar, refereegranskade

70  Artiklar, övriga

136 Konferensbidrag

60  Rapporter

3  Licentiatavhandlingar

14  Doktorsavhandlingar

översikt över antal publikationer av olika slag. detaljerad information finns i 
databasen gup, se http://gup.ub.gu.se/

Publikationer 2012 Personal 2012
 totalt kvinnor Män
 antal personer antal personer antal personer
Professorer 40 9 31
Gästprofessorer  19 6 13
Docenter  43 19  24
Disputerade lärare/forskare  120 38  82
övriga lärare  39  16  23
Forskarstuderande 74  42  32
Administration och teknik 113  83  30
Summa:  448  213  235

Nya professorer och docenter
NyA PROFESSORER
henrik Agndal, företagsekonomi med inriktning mot interorganisatoriska relationer  
(befordrad i samband med anställning)
harald dolles, företagsekonomi med inriktning mot internationellt företagande (befordrad)
dick durevall, nationalekonomi (befordrad)
erik hjalmarsson, finansiell ekonomi (kallad)
randi hjalmarsson, nationalekonomi (kallad)

NyA DOCENTER
Andreas diedrich, företagsekonomi
niklas egels-Zandén, företagsekonomi
Martin henning, ekonomisk geografi
jan Marton, företagsekonomi
eva thulin, kulturgeografi
gill Widell, företagsekonomi

Internationella gästforskare
genom handelshögskolans stora kontaktnät får studenter och forskare möjlighet att sam-
arbeta med och undervisas av framstående internationella forskare. här listas disputerade 
forskare som gästat skolan under 2012.

EKONOMISK HISTORIA
professor dr Markus A. denzel, Universität Leipzig, Tyskland, och Universität Bozen,  
Sydtyrolen, Italien
studiendirektor a.d., historikern günter Meyer, Malente/ Lübeck, Tyskland
professor dr Michael north, Universität Greifswald, Tyskland
phd Andrei Makarov, Saratov State University, Ryssland
phd jan Willem Veluwenkamp, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna

ExECUTIVE EDUCATION
professor frank Bannister, Trinity University, Dublin, Irland
professor Wim van grembergen, University of Antwerp, Belgien 
professor p d jose, Indian Institute of Management, Bangalore, Indien
professor Anat lechner, New york University, USA

FöRETAGSEKONOMI
professor frank Birkin, University of Sheffield, Storbritannien
professor julia Brandl, University of Innsbruck, österrike
professors Marta Calás, University of Massachusetts, Amherst, USA
professor Christine Cooper, University of Strathclyde, Storbritannien
professor Veronica liljander, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors, Finland
Assistant professor ulf nilsson, Sabanci University, Istanbul, Turkiet
dr. g. shainesh, Indian Institute of Management, Bangalore, Indien
professor linda smircich, University of Massachusetts, Amherst, USA

GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE
Associate professor rafael Alcadipani, Sao Paulo Business School, Brasilien
Malwina Bakalarska, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Polen
professor Marie-laure djelic, ESSEC Business School, Paris, Frankrike
Assistant professor rick dolphijn, Utrecht University, Nederländerna
phd Maria godyn, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences,  
Warsawa, Polen
professor Bente halkier, Roskilde Universitet, Danmark
professor emeritus douglas holt, Harvard Business School, Boston, USA och  
Oxford University, Storbritannien
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professor peter jackson, University of Sheffield, Storbritannien
professor Celia lury, University of Warwick, Storbritannien
professor and director tim May, Centre for Sustainable Urban and Regional Futures (SURF), 
University of Salford, Manchester, Storbritannien.
phd gert nielsen, Center for Urban Health, Köpenhamn, Danmark
professor johanna Moisander, Aalto University, Finland
professor Michael d. Mumford, University of Oklahoma, Norman, USA
professor Mika pantzar, National Consumer Research Centre in Helsinki, Finland
Associate professor linha de pesquisa FGVEAESP São Paulo, Brasilien
professor sarah pink, Loughborough University, Storbritannien
professor jonathan e. schroeder, Rochester Institute of Technology Rochester, New york, USA
phd simon simonsen, Center for Urban Health, Köpenhamn, Danmark
lecturer Matt Watson, University of Sheffield, Storbritannien
phd Albena Yaneva, University of Manchester, Storbritannien

JURIDIK
professor juha karhu, Lapplands universitet,  Rovaniemi, Finland
dr Collins odote, University of Nairobi, Kenya
professor Anne orford, University of Melbourne, Viktoria, Australien

NATIONALEKONOMI MED STATISTIK
professor Manuel Arellano, CEMFIMadrid, Spanien
phd ingvild Almås, NHH, Bergen, Norge
phd sercin Ali, The Bucharest Academy of Economic Studies, Rumänien
phd francisco Alpizar, CATIE, Costa Rica
professor stefan Ambec, Toulouse School of Economics, Frankrike
Associate professor jan-otto Andersson, Åbo Akademi, Finland
phd Michelle Baddeley,  University of Cambridge, Storbritannien
phd Badileanu, Institutul National de Cercetari Economice al Academiei Romane,  
Bucarest, Rumänien
phd thushyanthan Baskaran, University of Göttingen, Tyskland
professor pierpaolo Battigalli, Bocconi University, Milano, Italien
phd Michal Bauer, Charles University, Prag, Tjeckien
professor tomasz r. Bielecki, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
professor kjetil Björvatn, NHH, Bergen, Norge
phd pavlo Blavatskyy, University of Innsbruck, österrike
professor randy Bluffstone, Portland State University, USA
phd jim Boyd, Resources for the Future, Washington D.C., USA
professor kjell Arne Brekke, Universitetet i Oslo, Norge
professor damiano Brigo, Imperial College London, Storbritannien
phd nzinga Broussard, Ohio State University, Columbus, USA
professor emeritus gardner Brown, University of Washington, Seattle, USA
professor ding Chun, Centre for European Studies, Shanghai Fudan Univeristy, Kina
phd julie Chytilova, Charles University, Prag, Tjeckien
professor stephane Crepey, University of Evry, Frankrike
Associate professor Maria damon, New york University, USA
professor sudipto dasgupta, Hong Kong University, Kina
phd Arcangelo dimico, Queen’s University, Belfast, Storbritannien
Associate professor francesco drago, University of Napoli Parthenope, Italien
professor salvatore di falco, University of Geneva, Schweiz och London School of Economics, 
Storbritannien
professor feng Yun, Shanghai Jiao Tong University, Kina
phd dimitris georgarakos, Goethe University, Frankfurt, Tyskland
director gerd gigerenzer, Max Planck Institute, Berlin, Tyskland
phd david gill, University of Oxford, Storbritannien
phd Mads greaker, Statistics Norway, Oslo, Norge
phd jiang hai, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Kina
phd tarjei havnes, Universitetet i Oslo, Norge
phd Moses ikiara, KIPPRA, Nairobi, Kenya
lektor, gudrun johnsen, Reykjavik University, Island
phd ido kallir, Peres Academic Center, Rehovot, Israel
professor Martin karlsson, University of DuisburgEssen, Tyskland
phd Menale kassie, International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMyT), Mexico
phd Mitesh kataria, Max Planck Institute of Economics, Jena, Tyskland
professor scott kieff, George Washington University Law School, USA
professor peter kimuyu, University of Nairobi, Kenya 
professor erich kirchler, University of Vienna, österrike
phd jirawan kitchaicharoen, Chiang Mai University, Thailand
professor ola kvalöy, University of Stavanger, Norge
phd Wanxin li, City University of Hong Kong, Kina

phd joshua linn, Resources for the Future, Washington, D.C., USA
phd razack lokina, DaresSalaam University, Tanzania
professor jane Mariara, University of Nairobi, Kenya 
phd Alemu Mekkonen, Addis Abeba University, Etiopien
phd Ana-Maria Metescu, The Bucharest Academy of Economic Studies, Rumänien
professor phil Molyneux, Bangor University, Storbritannien
phd kristian ove Myrseth, European School of Management and Technology, Berlin, Tyskland
Associate professor edwin Muchapondwa, University of Cape Town, Sydafrika
phd Cornelia neagu, Institutul National de Cercetari Economice al Academiei Romane,  
Bukarest, Rumänien
phd Wilfred nyangena, University of Nairobi, Kenya
professor karine nyborg, Universitetet i Oslo, Norge
Associate professor Amil petrin, University of Minnesota, Minneapolis, USA
phd joaquin poblete, London School of Economics, Storbritannien
professor sandra poncet, University of Paris 1, Frankrike
phd penny prabha, Milken Institute, Santa Monica, USA
professor joe ramos, University of Chile, Santiago de Chile, Chile
Associate professor elisabeth robinson, University of Reading, Storbritannien
professor georgy sukhanov, Northern Arctic Federal University, Arkhangelsk, Ryssland
professor uwe sunde, University of St Gallen, Schweiz
professor dick sweeney, Georgetown University, Washington D.C., USA
professor kenji takeuchi, Kobe University, Japan
professor francis teal, University of Oxford, Storbritannien
professor Anjan thakor, University of Washington, Seattle, USA
professor karin thorburn, NHH, Bergen, Norge
professor john thornton, Bangor University, Storbritannien
phd Clara Villegas-palacio, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, Colombia
Associate professor ronald Wendner, University of Graz, österrike
phd georg Wernicke, University of Mannheim, Tyskland
professor dale Whittington, University of North Carolina, Chapel Hill, USA
professor Clas Wihlborg, Chapman University, Orange, USA
professor francois-Charles Wolff, University of Nantes, Frankrike
professor feng Yun, Shanghai Jiao Tong University, Kina
professor tasos xepapadeas, Athens University of Economics, Grekland

THE INTERNATIONAL VISITING PROFESSOR PROGRAMME
tamir Agmon, Tel Aviv University, Israel (Centrum för finans, Institutet för innovation och  
entreprenörskap)
sharmistha Bagchi-sen, University of New york at Buffalo, USA (Institutet för innovation och 
entreprenörskap)
luis Bértola, Universidad de la Republica, Uruguay (Ekonomiskhistoriska institutionen)
Mike Browne, University of Westminster, Storbritannien (Företagsekonomiska institutionen)
William van Caenegem, Bond University, Australien (Juridiska institutionen)
franck Cochoy, University of Toulouse II, Frankrike (Företagsekonomiska institutionen)
kevin Cullinane, Napier University, Edinburgh, Storbritannien (Företagsekonomiska institutionen)
Martin dufwenberg, University of Arizona, USA (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Carolyn fischer, Resources for the Future, USA (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
shubhashis gangopadhyay, India Development Foundation, Indien (Centrum för finans)
Yitchak haberfeld, Tel Aviv University, Israel (Företagsekonomiska institutionen)
Mary jo hatch, University of Virginia, USA (Business & Design Lab)
lesley head, University of Wollongong, Australien (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
stefano herzel, University of Rome, Italien (Centrum för finans)
Michael kirchler, University of Innsbruck, österrike (Centrum för finans)
Martin kocher, University of Munich, Tyskland (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
gideon kunda, Tel Aviv University, Israel (Företagsekonomiska institutionen)
Cathy Macharis, Vrije Universiteit Brussel, Belgien (Företagsekonomiska institutionen)
lynda Maddox, George Washington University, Washington DC, USA (Företagsekonomiska 
institutionen)
deirdre McCloskey, University of Illinois, USA (Ekonomiskhistoriska institutionen)
Anna nagurney, University of Massachusetts, USA (Företagsekonomiska institutionen)
ramnath narayanswamy, Indian Institute of Management Bangalore, Indien (Business & Design Lab)
sang-Chul park, Korea Polytechnic University, Korea (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
frans pennings, University of Utrecht, Nederländerna (Juridiska institutionen)
Bent petersen, Copenhagen Business School, Danmark (Företagsekonomiska institutionen)
sock-Yong phang, Singapore Management University, Singapore (Institutionen för nationalekonomi 
med statistik)
Matthias sutter, University of Innsbruck, österrike (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Ashok thampy, Indian Institute of Management Bangalore, Indien (Centrum för finans, Institutet för 
innovation och entreprenörskap)
jill Woodilla, Sacred Heart University, Fairfield, USA (Business & Design Lab)
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göran Ahlberg, Jeeves      
kristina Andersson, Deloitte      
tove Andersson, Wistrand Advokatbyrå      
jonas Andersson, HerbertNathan & Co    
Benny Andersson, Animal Rights Sweden    
thomas Andersson, Volvo Car Corporation
fabian Angard, Volvo Car Corporation    
per Ansgar, Volvo Car Corporation China    
henrik Antonsson, Advokatfirman Credo      
loiza Atcheba, Volvo Car Corporation 
Burcu Aydoslu, Volvo Car Corporation     
göran Berg, Asia Self Aligning Bearings   
david Bergendahl, Hammarplast      
Michael Bergquist, Acando      
Maria Bertrand, Miljöbron      
josef Bilek, ITAvdelningen      
Martin Björnberg, Handelsbanken      
håkan Bohlin, Sjätte APfonden
Anders Borg, Finansdepartementet     
Mattias Boqvist, Wistrands advokatbyrå      
tomas Brunegård, Stampen Group     
jakob Bundgaard, PWC      
jens Bördin, CIP Professional Services    
ingemar Börjesson, Hogia      
gregory Carson, GU Holding     
Ann dahlberg, Göteborgs Stad     
Caisa drefeldt, KPMG      
Axel edh, Volvo Car Corporation      
Cecilia edström, Hogia      
ola ekman, First to Know    
helena emanuelsson, Göteborgs Stad     
fredrik engblom, Volvo Logistics     
johan enochsson, IC Konsult     
pernilla fransson, Trafikverket      
kari gardelin, EUkommissionen
Anders gidlund, Evry     
roman glinnikov, Volvo Construction Equipment 
elisabeth granhage, Ernst & young      
Birgitta granqvist, PWC      
johan gustafsson, Primegroup      
Christoffer gustafsson, Jeeves      
petra göransson, Kompetensrådet för utveckling i staten      
thomas hagbard, Realize      
erik haglund, Wistrands advokatbyrå      
Carl-johan hagman, Stena AB
henrik harplinger, Volvo Car Corporation
Mattias hermansson, Acando      
johan hesslefors, Kurpa Hosk      
Annika hessler, KPMG      
johan hogsved, Hogia      
jens holmer, Surfakademin      
roy högberg, Havator Transport     
kristian jelse, IVL      
john jensen, Procter and Gamble      
Måns jacobsson hosk, Kurpa Hosk      
Martin johansson, Advokatfirman Vinge, Bryssel  
staffan johansson, Kompetensrådet för utveckling i staten      
Anita jonsson, Swedish Trade Council, Kina  

henrik jonströmer, Kommerskollegium      
Ylva jäderberg, Ernst & young    
johan karlsson, Deloitte      
kajsa karlström, Forever Living Products    
robert kessiakoff, Lean Concepts     
kamol khodjaev, Volvo Car Corporation     
jaan kivilo, Handelsbanken      
jonas klingberg, Affecto      
inger kollberg, PWC      
john kuruvilla, Taggle Internet Ventures    
rikard larsson, SEB      
jenny larsson, Wise Consulting     
josefin lassbo, Reflective Circle     
sari lehkonen, European Personel Selection Office, EU      
simon lidberg, Microsoft      
joel lindefors, Futerra Sustainability Communictions    
lotti lindgren sjöberg, Procter & Gamble Nordic  
linnea ljung, Mannheimer & Swartling Advokatbyrå      
Christian lulek, Marknadsskaparen      
rune lundberg, Sunwin      
sofia lundquist, Volvo Group     
shuYee luu, Volvo Car Corporation     
kristina lygnerud, Borås Energi och Miljö      
johanna Mac taggart, Biosfärrådet      
julie Maes, Volvo Group
Maria Malm, Skaraborgs tingsrätt     
ulf Mannervik, Norrman Partners     
robert Mjösén, Advokatfirman Credo      
åke Modig, tidigare ArlaFoods     
richard Monturo, Volvo Car Corporation    
Manuela Mårdeland, Affecto      
joakim niklasson, Acando      
stina nilimaa Wickström, Volvo Construction Equipment    
filip nilsson, Forsman & Bodenfors      
håkan nilsson, GEODIS Wilson     
Magnus nilsson, Grant Thornton     
Milad nouri, China Consultants International Ltd   
Claes nyströmer, Primegroup      
peter näsström, Stangdell och Wennerqvist Advokatbyrå      
Anders ohlsson, senast TNSGallup      
Christina olivecrona, Andra APfonden      
thomas olsson, KPMG      
rikard olsson, Ekan     
dag olsson, Ekan      
Catarina olvenmark, Olvenmark Consult AB    
Bo oskarsson, Evry      
Claes ottosson, ICA      
johan palmgren, PWC      
Magnus pauli, Vinge      
lars-olof pekkari, Volvo Bus Corporation    
Mats persson, The Core Company      
olof persson, Volvo Group     
roland persson, Sydved AB     
gunilla ramborgh, SKF      
eva-lotta rehn, IC Konsult     
Martina rejler, SEB      
kerstin renard, Volvo Group     
Bo rex, Cordial Business Advisors    

helena ribbefors, Awapatent AB      
thomas rickne, DPS      
Magnus rosén, SKF      
jonas rosengren, Vinge      
Maria rosenkrantz sundemo, Volvo Group  
erik rüdow fors, Mechanum    
Maria sandberg, ANR – BBDO    
Marie sandfridsson, Volvo Car Corporation    
Magnus sandström, Länsstyrelsen  
kathrin schwarz, Volkswagen Logistics
Christian schmidt, Volvo Car Corporation
daniel sjöstrand, Forsman & Bodenfors     
kyllie skoglund, Volvo Group
olga skora, Volvo Group
fredrik skåpe, Acando      
emma soovik, Hogia      
fredrik stenhagen, Volvo Logistics     
frank stenman, Stenman and Thylefors    
Bo-inge stensson, SKF Group Purchasing    
kent stenstrand, Ingemar Claesson konsult    
Björn stigson, tidigare World Business Council for  
Sustainable Development
Anders strid, Vinge      
jie sun, Volvo Car Corporation     
Martin svedar, Wise Consulting     
Mia svenheden, Ekan      
torbjörn svensson, ICA      
liv södahl, Fair Trade      
Mårten tageus, Mannheimer & Swartling Advokatbyrå      
Claes thimfors, PWC      
lars thorén, Volvo Busses     
erik thorstensson, Creatables  
helen tiits, Estonian Energy    
Anders täreby, Ernst & young      
patrik unell, Mediacom      
tomas unfors, Unfors Instruments     
Bernt Wahlsten, Göteborgs Stad      
thomas Wallenfeldt, Affecto      
peter Wallin, Volvo IT     
ola Wallinder, Affecto      
erik Valvring, Realize      
peter Wedebrant, QlikTech Nordic     
Malin Wikström, Gärde & Wesslau Advokatbyrå      
lena Wiström, Advokatbyrå Zeijersborger & Co
Michael Wolf, Swedbank      
scott Wu, NyK Line     
ping xie, Transfar      
Victor Young, Geely      
peter Zeijersborger, Advokatbyrå Zeijersborger & Co  
joackim Zetterqvist, Acando      
Chen Zhong, Transfar      
ingrid Zweers Franceschini, Agresso     
Bertil ågren, Herbert Nathan     
sven-olof åhman, SAP 
Carl öhrman, Ernst & young  

Gästföreläsare från yrkeslivet
handelshögskolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor och god kontakt med många alumner. tack vare 
detta har handelshögskolans studenter många tillfällen att lyssna till och diskutera med yrkesverksamma gästföreläsare.
under året delade bland andra följande personer med sig av sina kunskaper och erfarenheter:
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