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För en liten exportberoende ekonomi som Sveriges är framåtriktad kunskap och kompetens avgör ande 
för att kunna navigera rätt i en alltmer komplex verklighet. Den ekonomiska utvecklingen i Västeuropa 
är fortsatt asymmetrisk, vilket leder till spän ningar inom den Europeiska Unionen. Samtidigt har för-
handlingarna om ett transatlantiskt frihandels avtal kommit långt på väg, vilket kan komma att innebära 
ett nytt handelspolitiskt landskap. Framgångs rika svenska företag har allt  fler anställda globalt och 
måste i ökande omfattning hantera arbetsrättsliga och kulturella skillnader. Vi står inför en klimatkris, 
där vi bara anar följderna men måste utgå från att förutsättningarna för vårt samhällsbygge kommer att 
förändras. Vetenskapliga framsteg leder dessutom till nya möjligheter, som många gånger medför att 
vedertagna tankemönster blir föråldrade.
 I detta sammanhang har Handelshögskolan ett ansvar för att genom forskning utveckla ny kunskap 
och förmedla denna vidare, framförallt genom våra utbildningar, men också genom samverkan med 
aktörer i det omgivande samhället.  
 Detta ansvar tar vi på största allvar. Genom att utnyttja vår vetenskapliga bredd, ofta inom ramen 
för internationella samarbeten och med en stor öppenhet mot omvärlden, strävar vi efter att ständigt 
utvecklas i takt med vår samtid.
 Handelshögskolans magasin 2015 speglar många facetter av denna utveckling. Trevlig läsning!

KUNSKAP EXTRA VIKTIGT  
I OMVÄLVANDE TIDER

Per Cramér, rektor



Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS – European 
 Quality Improvement System – en eftertraktad kvalitets
stämpel som visar att Handelshögskolans forskning och 
utbildning håller högsta internationella klass.
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Lidjia Polutnik är internationell expert i prisstrategi.  
Nu är hon gästprofessor på Handelshögskolan.

Erik Lundberg är forskaren som bidrog till Way out Wests beslut  
att bli en helt vegetarisk festival.

HR-forskningen har hittat hem – hos nya Centrum för Global HRM.

Masterstudenten Qiao Hua från Shanghai  
har fallit för Göteborg.

Nationalekonomen Joakim Ruist har räknat på 
arbetskraftsinvandringens intäkter och kostnader.

Adrian Manucheri är en av studenterna  
i Sveriges första Rättspraktik.

Kan upphovsrätten inspireras av allemansrätten? 
Juristen Merima Bruncevic ger svar.

Vi är på väg mot ett historiskt frihandelsavtal mellan Europa  
och USA. Cecilia Malmström leder förhandlingarna.

2013 beviljades Handelshögskolan AMBAackreditering för 
sitt Executive MBAprogram. Denna kvalitetssäkring anses 
internationellt som den mest prestigefyllda ett MBAprogram 
kan få och utgör en global standard för MBAprogram.

Handelshögskolan är miljö certifierad enligt ISO14001.



Det är en stor utmaning för företag och organisationer att hålla koll på efterlevnaden av lagar, 
uppförandekoder och etiska riktlinjer – inte minst om de verkar på en internationell marknad. 
Michaela Ahlberg är Chief Compliance Officer på Telia Sonera och kanske den som är mest 
meriterad i landet inom ämnet. Hon ser ett stort behov av ökade kunskaper och vill gärna ha 
fler branschkollegor framöver.

Juristen Michaela Ahlberg har arbetat med Ethics & 
Compliance på företag som Nokia Siemens Networks, 
Volvo Cars och nu på Telia Sonera, och hon har ett 
 tydligt recept för framgång�
 – Du måste ha en uppfattning om de legala och etiska 
frågor som berör ditt företag och ta tydlig ställning� 
Sedan gäller det att arbeta metodiskt med regel- och 
etik efter levnad, organisera, implementera och träna�  
Sist men inte minst måste du tröska igenom samma sak 
med dina leverantörer� De kan ju stå för 50 procent av 
verksamheten, säger Michaela Ahlberg�

Påverkar hela hållbarhetsarbetet
Att lägga ner tid och resurser på etiken och juridiken 
handlar inte bara om att minimera risker� Rätt genomfört 
ger det effekter på företagets hållbarhetsarbete i stort� 
 – När jag började arbeta med Ethics & Compliance 
insåg jag att det ofta är samma frågor som är på  bordet 
när man pratar hållbarhet� Min teori är att om du 
använder lagar och regler för att skapa systematik och 
arbetar på rätt sätt, så kommer du väldigt långt även  
vad gäller hållbarhet� Du får det så att säga på köpet, 
säger Michaela Ahlberg�

Affärsvärlden efterlyser regler
Men mäktar då företagen med fler regler och förord-
ningar i sitt arbete? Michaela Ahlberg menar att de till 
och med efterlyser det� UN Global Compacts hållbar-
hetsrapport från 2013 bygger på intervjuer med chefer 
på stora internationella företag� Många uttrycker oro  
för framtiden och efterlyser regler att förhålla sig till� 
 – Det ställs stora krav på lönsamhet� I det samman-
hanget är det svårt att vara VD och säga ”Vi vill inte 
skatteplanera för tajt för vi vill vara etiska”� De ber om 

hjälp med fler regler och förhållningsorder� Jag menar 
till exempel att en hållbar utveckling kräver en ny syn 
på bolagsstyrning där nya nyckeltal måste in i den 
 finansiella rapporteringen� 

Föreläser för Handelshögskolans studenter
Michaela Ahlberg är en flitig gäst på Handelshög skolan� 
Hon har bland annat varit med i skolans program 
 Executive Faculty och har föreläst på Sustainability Day 
–  hållbarhetsdagen för alla programstudenter�
 – Jag tycker det är viktigt och roligt att kunna hitta 
bryggor mellan näringslivet och studenterna� Dessutom 
är det en hemlig dröm att vara lärare� Men jag tycker det 
är synd att inte både ekonom- och juristprogrammet har 
mer utbildning kring korruption – ett av världens största 
gissel� Det borde finnas en kurs i det och jag borde hålla 
i den, säger Michaela Ahlberg och ler�

En ny yrkesgrupp i framväxande
Ethics & Compliance är också en möjlig karriär,  
något som Michaela Ahlberg framhåller när hon träffar 
 blivande jurister� 
 – Det är ett intressant och internationellt yrke, där 
det går att flytta runt globalt, vilket inte är så lätt i den 
övriga juridiken� Det har nästan skapat en ny profession, 
Ethics & Compliance är en ny yrkesgrupp där alla möj-
liga människor både från juridik, ekonomi och marknad 
har en plats, avslutar Michaela Ahlberg� 

EXECUTIVE FACULTY
Handelshögskolans program för att erbjuda erfarna yrkesutövare och 
specialister en möjlighet att utveckla sin kompetens genom att skapa 
tid och utrymme för lärande och reflektion i en akademisk miljö.

EKONOMER OCH JURISTER BORDE 

LÄRA SIG MER  
OM KORRUPTION
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Cindy Andersen arbetar som global  
affärsområdeschef för Barnens IKEA�  
Juryns motivering säger bland annat 
att hon är ”en modern ledare som 
redan har inspirerat många”� 
 – Jag tror att en modern ledare har 
tydliga värderingar� Att veta vad man 
står för och känna sig själv förenklar  
i beslutsfattandet och skapar en 
trygghet, då andra runt omkring dig 
vet vad de kan förvänta sig� En viktig 
värderingsfråga för mig är jämlikhet och 
mångfald, vilket också är en förutsättning 
för bästa möjliga tillväxt� IKEA agerar på 
över 40 marknader och en större mång-
fald hjälper oss att bättre förstå de många 
människornas behov och drömmar, säger 
Cindy Andersson� 

Ett nätverk att vända sig till
Vid bara 33 års ålder har Cindy Andersson 
gjort en snabb karriär mot ledande befatt-
ningar och stort ansvar, något hon bland 
annat tackar Handelshögskolan för�
 – Metodiker för till exempel problem-
lösning är något jag aktivt använt mig av 
under årens lopp� Men allra mest handlar 
det om människor� Jag har haft förmånen 
att möta människor som präglat mig 
både privat och professionellt och fått  
ett nätverk som jag kan vända mig till�  
Dessutom öppnade Handelshögskolan 
mina ögon för de internationella perspek-
tiven, vilket så småningom ledde till en 
utbytestermin i Spanien, säger Cindy� 

Engagemang nyckeln till framgång
Emil Andersson arbetar som advokat  
på Advokatfirman Lindahl� Juryns moti-
vering säger bland annat att han ”på kort 
tid etablerat sig inom Göteborgs, och  
till och med Sveriges, toppskikt inom 
kommersiell tvistlösning”� 
 – Jag brinner verkligen för juridik och 
kommersiell tvistlösning� Framgång 

handlar oftast om att jobba hårt och  
om du tycker det är kul blir det betydligt 
enklare� Ett sätt att höja engagemangs-
nivån är bestämma sig för vad som är  
hög kvalitet� Om du till exempel går in 
för att ha perfekt språkbehandling när  
du skriver ett avtal, istället för att bara 
”bli färdig”, så blir arbetet både roligare 
och bättre, säger Emil Andersson�

Tvärvetenskap en genväg
Vägen till advokatyrket gick via Handels-
högskolans juristprogram, men också via 
Chalmers och Harvard�
 – Mitt tredje år pluggade jag på Centre 
for Intellectual Property tillsammans 
med både ekonomer och ingenjörer� Det 
var väldigt nyttigt� Jag tror att jag tjuv-
kopplade ett år mognadsmässigt genom 
att göra det� Så småningom tog jag också 
en master på Harvard Law School, bland 
annat med hjälp av väldigt fina rekom-
mendationsbrev från personer vid institu-
tionen, säger Emil Andersson� 

GODA EXEMPEL PÅ 

UNGA ALUMNER
Handelshögskolans tidigare studenter finns på många ställen i samhället och 
tillför värde till såväl företag, organisationer och myndigheter. Genom utmärkel-
sen ”Årets unga alumner” uppmärksammas varje år en ekonom och en jurist 
som på ett särskilt förtjänstfullt sätt använt sina kunskaper från Handels hög-
skolan. 2014 års pristagare heter Cindy Andersen och Emil Andersson.

ÅRETS UNGA ALUMNER
Personer som nomineras till ”Årets unga 
alumner” ska ha tagit sin examen de senaste 
sju åren och använt sina kunskaper från 
Handelshögskolan på ett förtjänstfullt sätt. 
Förutom äran får Årets unga alumner var sitt 
resestipendium på 10 000 kr från den fristå
ende alumniföreningen HHGA (Handels
högskolan i Göteborg Alumniförening).

SVENSKARNA TROR INTE  
PÅ PENSIONSSYSTEMET
8 av 10 svenskar tror inte att de kommer 
få en tillräcklig inkomst när de slutar arbeta.  
De flesta tycker inte heller att det nuvarande 
pensionssystemet 
är väl genomtänkt. 
Unga, kvinnor och 
låginkomsttagare 
har överlag lägst 
förtroende för 
pensionssystemet, 
visar företagseko
nomen Jeanette 
Carlsson Hauffs 
avhandling vid 
Handelshögskolan. 

HANDELSHÖGSKOLANS  
PARTNERFÖRETAG 
Senior Partners: 
AB SKF 
Andra AP-fonden 
Carl Bennet AB 
Elanders AB 
Handelsbanken 
PwC AB 
SEB 
Stena Metall AB 
Stena AB  
Sparbankerna Västsverige 
Trafikverket 
Volvo Car Group 
Volvo Group 
Västra Götalandsregionen 
Västsvenska turistrådet

Associate Partners:  
AstraZeneca 
Deloitte 
EY 
Göteborg & Co 
Göteborgs Hamn AB 
Hogia AB 
KPMG 
Liseberg 
Länsförsäkringar 
SCA Hygiene Products 
Sjätte AP-fonden 
Svenska Mässan

PARTNERPROGRAMMET  
GICK TILL HAVS 
Under 2014 firade Handelshögskolans 
partnerprogram 15 år med ett efter
middags seminarium hos Sjöräddnings
sällskapet i Långedrag. Temat var ”havet” 
och på agendan stod en presentation av 
havs relaterad forskning vid skolan. Håkan 
Eggert, docent i miljöekonomi, ställde en 
fråga som många funderar på: får man äta 
torsk och räka? Svaret var – tack och lov – 
att jo det går bra, men självklart ska man 
vara noga med hur fisket bedrivs.
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Som EUs handelskommissionär ansvarar Cecilia Malmström  
för det högaktuella frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU. 
Ror hon i land förhandlingarna skapas världens största  
frihandelsavtal – en historisk överenskommelse som beräknas 
skapa 100 000-tals nya jobb på båda sidor om Atlanten.

TORE BROWALDH-FÖRELÄSNINGEN
Sedan 1989 hålls varje år en öppen föreläsning 
inom ekonomi eller samhällsvetenskap på 
Handelshögskolan. Föreläsningen initierades 
av AB Volvo som en hyllning till industrimannen 
Tore Browaldh. 2014 års före läsare var Cecilia 
Malmström som talade under rubriken ” Europe 
and migrants – progress and setbacks”.

KOMMISSIONÄR
MED RÄTT ATT FÖRHANDLA

Cecilia Malmström är djupt engagerad i ämnet� Frihandel är inte bara en fråga 
om tullar, tariffer och kvoter, det handlar om att förbättra människors liv� 
I samband med sin medverkan på Tore Browaldh-föreläsningen på Handels-
högskolan svarade hon gärna på frågor om frihandelsavtalet och framtiden�
 – Vi måste försöka få fart på jobben och tillväxten i Europa� Krisen är inte 
över och arbetslösheten är fortfarande väldigt hög i många delar av Europa� 
I förlängningen handlar det också om att lyfta den fattigaste delen av världen 
och hjälpa dem att komma in i världsekonomin, säger Cecilia Malmström�

Krångliga regelverk hindrar
Redan idag handlar Europa och USA mycket med varandra, men utbytet 
skulle öka betydligt om vi tog bort alla krångliga regelverk, menar Cecilia 
Malmström� Ett exempel är bilindustrin, där ett gemensamt transatlantiskt 
krocktest skulle spara mycket tid och pengar� För småföretag är dagens 
krångel och kostnader än mer avgörande�

Oro på båda sidor
Samtidigt finns en oro att frihandeln ska leda till att vi ska tvingas äta en massa  
genmanipulerad och antibiotikauppfödd mat� Men det som är  förbjudet i 
Europa ska heller inte USA få exportera hit, säger Cecilia Malmström och 
tillägger att vi samtidigt bör granska oss själva� 
 – Som de här ostarna, som jag är väldigt förtjust i, men som ligger tio år i  
en gödselstack, det tycker många amerikaner är fullständigt barbariskt� De vill  
inte tvingas äta opastöriserad ost som kan orsaka sjukdomar, så denna oro 
finns hos dem också�

Positiva effekter
Frihandelsavtalet omfattar frågor som tullar och tariffer, marknadstillträde, 
investeringar, regelverk och upphandling� Och det är bland de senare som  
de största ekonomiska vinsterna kan hämtas� 
 – Alla beräkningar går åt samma håll; att avtalet kan leda till en BNP- 
tillväxt i Europa på minst 0,5 procent och 100 000-tals nya jobb� Och samma 
gäller på andra sidan Atlanten� Dessutom är det strategiska värdet viktigt� 
Om USA och Europa kommer överens om standarder så sätter man tonen 
 globalt, säger Cecilia Malmström�

Ytterst ansvarig för förhandlingarna
Cecilia Malmström är, tillsammans med USAs handelsminister, ytterst 
ansvarig för förhandlingarna� De har mycket arbete framför sig�
 – 28 länder och Europaparlamentet ska godkänna avtalet och det blir 
många avstämningar längs vägen� Det förslag som ska slutförhandlas kommer 
inte att komma som någon överraskning, berättar Cecilia Malmström�  
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HAN SÄTTER FINGRET PÅ

TURISMENS  
OSYNLIGA VINSTER  
OCH KOSTNADER

ERIK LUNDBERG
Ekonomie doktor, forskare på Centrum för turism 
på Handelshögskolan. Aktuell med avhandlingen 
”Tourism Impacts and Sustainable Development”. 
Forskar gärna på sådant han själv tycker är kul.  
Nästa projekt kommer att handla om nedskräpning 
och varför vi beter oss som vi gör på festivaler.

Turismen i Sverige omsatte 284 miljarder kronor förra året. De ekonomiska effekterna är 
 ordentligt utredda, men de sociala och miljömässiga aspekterna är fortfarande väldigt osynliga. 
Erik Lundberg arbetar fram nya verktyg för att analysera sådant som ekologiska fotavtryck och 
lokalsamhällets attityder i samband med turism och evenemang. I en ny avhandling  blottlägger 
han såväl vinster som kostnader.
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Erik Lundberg är knuten till Centrum för turism vid Företags-
ekonomiska institutionen� Mycket av hans forskning handlar 
om att mäta effekterna av turism från ett samhällsperspektiv� 
I  arbetet har han bland annat analyserat turismen på Marstrand 
och evenemang som Way Out West och Göteborgsvarvet�
 – Det kommer in en finansiell injektion när besökare spen de rar 
sina pengar här� Men ett evenemang skapar också positiva och 
negativa effekter för lokalbefolkningen� Det kan vara glädje för 
att det händer saker, stolthet över staden eller oro för fylla och 
bråk� Vi jobbar med att fånga upp och omvandla dessa  känslor 
till mätbara värden�

Stolthet värd 30 miljoner
I avhandlingen har Erik och hans kollegor använt scenario-
värdering för att sätta kronor och ören på lokalbefolkningens 
känslor� Exempelvis genom att be respondenterna svara på 
 frågor som ”Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för 
att stödja Way Out West?”� Resultaten visar att Göteborgarna  
är stolta över sin festival� 
 – Det sociokulturella värdet är minst lika stort som det eko-
nomiska värde som kommer in genom ökad konsumtion eller 
sysselsättning, alltså runt 30 miljoner kronor� Det borde ingå 
i bedömningen om ett evenemang ska bli verklighet eller inte, 
menar Erik Lundberg� 

Pengar – ett språk som alla förstår
En av de teoretiska principfrågorna som Erik Lundberg driver är 
att använda det monetära värdet för att lyfta fram hållbar hets-
dimensionerna�

– Pengar är det språk som man pratar i samhället i dag� Det är 
först när vi har siffror på något som det anses möjligt att göra  
en ”objektiv” bedömning� Ett av avhandlingens bidrag är att vi  
lyckas sätta värden på olika hållbarhetsdimensioner inom 
området� Ett annat bidrag är att vi för in lokalbefolkningen i 
utvärderingen� Tidigare har det oftast handlat om hur besökaren 
upplever det, säger Erik Lundberg�

Way Out West blev vegetariskt
Även den ekologiska hållbarheten avhandlas� I en studie analys-
erades musikfestivalen Way Out Wests ekologiska fotavtryck, 
något som redan gett resultat i praktiken� 
 – Vi gjorde den första undersökningen i samband med Way 
Out West 2010� När vi presenterade resultaten för arrangören 
reagerade de på att maten stod för mer än 50 procent av deras 
totala miljöpåverkan� Vårt underlag hjälpte dem i deras beslut 
att sluta servera kött� När festivalen gått över till vegetarisk 
mat 2012 gjorde vi en ny undersökning, och trots att det var 
fler besökare blev miljöpåverkan väsentligt mindre, säger 
Erik  Lundberg� 
 Han tror på en bredare syn på hållbarhet inom turism och 
evene mangs utveckling i framtiden�
 – Jag hoppas att man tar hänsyn till de här faktorerna, inte 
bara som arrangör utan även på politiker- och tjänstemanna-
nivå� Och att man tar med lokalbefolkningens åsikter i större 
grad, säger Erik Lundberg� 
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Något av det viktigaste du kan göra under studie-
tiden är att knyta kontakter med intressanta 
människor och företag. Det har varit ganska ont 
om nätverksmöjligheter specifikt för kvinnliga 
studenter på tröskeln till arbets livet. På Handels-
högskolan finns ett lysande undantag.

Handels Kvinnliga Nätverk är en kårförening som 
grundades 2008� Det saknades ett forum där kvinnliga 
studenter kunde möta företag och kvinnliga förebilder� 
Idag har föreningen mer än 300 aktiva medlemmar och 
anordnar regelbundet evenemang och föreläsningar  
med fokus på kvinnor i näringslivet�

Plats för avslappnade möten
Michelle Linnander läser Ekonomprogrammet och var 
under 2014 ordförande för Handels Kvinnliga Nätverk� 
 – Vår viktigaste uppgift är att engagera och inspirera 
de många ambitiösa tjejerna på Handelshögskolan och 
göra det möjligt för dem att träffa näringslivet under 
lite mer avslappnade former� Det gör det mycket lättare 
att våga ta plats, att verkligen prata, säger Michelle 
 Linnander�
 Det är inte bara studenterna som ser fördelarna med 
upplägget, näringslivet har varit väldigt positivt redan 
från början�

– Ofta är det faktiskt de som kontaktar oss, de tycker 
det är bra att få en chans att prata med kvinnliga 
 studenter�

Skräddarsydda evenemang
Mycket av arbetet handlar om att matcha rätt företag 
med rätt studenter� Sedan skräddarsys exempelvis ett 
frukostevenemang, där det blir gott om tid att lära 
känna varandra bättre�
 – Det är inte nödvändigtvis så att företagen ska 
anställa någon, men de vill prata med folk� Och student-
erna vill veta hur det är att jobba på den här typen av 
företag� Och eftersom vi enbart tar in kvinnliga repre-
sen tanter från yrkeslivet möjliggör det också andra  
diskussioner, som till exempel hur man balanserar sitt 
vanliga familjeliv med arbetet, säger Michelle Linnander�

Inte för alla – men för många
Michelle Linnander har nyss lämnat över ordförande-
posten men hon kommer att finnas kvar i föreningen�
  – Min gissning är att det här nätverket kanske inte 
kommer att behövas om 20 år� Men ett bra tag till 
 kommer det att vara värdefullt med en sådan här mötes-
plats för kvinnor� Och så länge vi behövs, kommer vi  
att  finnas kvar, avslutar Michelle Linnander�  

KVINNLIGT NÄTVERK 
PÅ TRÖSKELN TILL ARBETSLIVET
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Mats Granér är analyschef på Västra Götalandsregionen och ordförande i Revästs 
styrgrupp� Han menar att det finns ett stort behov en oberoende mötesplats för 
 samhällsfrågor�
 – Som regional arena är Reväst något unikt� Det finns inget motsvarande i andra 
regioner i Sverige� Det är många som ordnar seminarier i den här typen av frågor,  
men de har oftast en egen agenda och här är vi ett alternativ�

Positiv utvärdering
En nyligen genomförd utvärdering visar att Revästs framgångsfaktorer, förutom 
 oberoende, är ämnesmässig bredd och kontinuitet�
 – Resultatet visar att målgrupperna upplever stor nytta med verksamheten�  
De tycker att Reväst bidrar till ny kunskap, nya nätverk och de är också nöjda med  
de teman som vi väljer� Under året har vi till exempel lyft fram ungdomsarbetslöshet 
och utveckling utan tillväxt� Nästa seminarium har rubriken Makten över  
byggandet, berättar Mats Granér� 

Permanent placering på Handelshögskolan
Under hösten 2014 beslutades att Reväst får en permanent hemvist på Handelshög-
skolan� Frågan är varför just här? Vore inte en placering vid exempelvis Förvalt nings-
hög skolan lika logisk?
 – Delvis beror det på att Reväst har sitt ursprung inom kulturgeografi på Handels-
hög skolan, men framför allt handlar det om att Handelshögskolan har en sådan bredd 
och kunskap inom samhällsfrågor� Dessutom har Handelshögskolan på ett väldigt 
tydligt sätt tagit bollen, något som vi förstås uppskattar, avslutar Mats  Granér�  

ÖPPEN ARENA  
FÖR SAMHÄLLSFRÅGOR
Reväst är en oberoende arena för dialog kring samhällsutveckling i  
Väst sverige. Varje år arrangeras ett tiotal öppna seminarier där offentliga 
organisationer, politiker, forskare och näringsliv möts för att få en  
gemensam bild av vilka utmaningar vi står inför och hur de kan tacklas.  
Nu har verksamheten fått en permanent placering på Handelshögskolan.

Läs mer om Reväst: revast.org.gu.se

THE KURT GRÖNFORS  
MEMORIAL LECTURE
Kurt Grönfors var rektor på Handelshög
skolan i början av 60talet och en ledande 
forskare inom sjörätt. Han hade också 
goda kontakter med det göteborgska 
näringslivet och bidrog starkt till utveck
lingen av samverkan inom forskningen. 
 2014 hölls för första gången The Kurt 
Grönfors Memorial Lecture, med fokus 
på sjörätt i svenskt, nordiskt och inter
nationellt perspektiv. Alla de medverkande 
talarna var tidigare doktorander, kollegor 
och  vänner till Kurt Grönfors.

AFRIKA I FOKUS
Prins Bertilseminariet 2014 handlade om 
Afrika som en ny arena för investeringar och 
företagande. Många av världens snabbast 
växande ekonomier ligger i Afrika och  
den ekonomiska utvecklingen där ser ut  
att gå åt rätt håll. Talarna var eniga om att 
betydande framsteg har gjorts men att det  
återstår stora utmaningar, bland annat att  
ge den snabbt växande unga befolkningen 
arbete. Afrika kommer att bli en allt viktigare 
marknad även för svenska företag, som 
därigenom kan bidra till Afrikas utveckling.

LANDSBYGDENS  
LANDSKAP I FOKUS
Det finns många olika historiska lager i det 
europeiska landskapet, och en viktig fråga 
är hur detta kulturarv förvaltas. I september  
2014 hölls The Permanent European Confe
rence for the Study of the Rural Land scape 
i Göteborg och Mariestad. 250 landskaps
forskare från mer än 30 länder diskuterade 
den senaste forskningen kring europeisk 
landsbygd, dess historia och framtid. 
 Årets konferens anordnades inom ramen 
för den strategiska satsningen Critical 
 Heritage Studies vid Göteborgs universitet, 
där kultur geografi vid Handelshögskolan  
är en av flera medverkande aktörer.
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Med hjälp av stipendier från Volvo Group kan Handelshögskolan rekrytera talangfulla masterstudenter 
från Indien och Kina. I paketet ingår inte bara studieavgiften för två års masterstudier utan dessutom  
en personlig mentor, sommarjobb och en möjlig framtid i Volvo Group.

MED VOLVO FRÅN
KINA TILL GÖTEBORG

12



Utomeuropéer som vill läsa i Sverige får numera själva 
bekosta sina studier� Avgiften för Handelshögskolans  
tvååriga masterprogram ligger mellan 200 000 och 
260 000 kronor, så stipendiet från Volvo Group är hett 
eftertraktat� Varje år erbjuds några utvalda studenter 
från Indien och Kina det generösa stipendiepaketet – 
 komplett med mentor, sommarjobb och en potentiell 
prov anställning� 

Steget från Shanghai till Göteborg
Qiao Hua läser andra året på masterprogrammet Inter-
national Business and Trade� Sin kandidatexamen tog 
hon på Fudan-universitetet i Shanghai, och steget från 
14-miljonersstaden till Göteborg var inte så långt som 
man kan tro� 
 – Handelshögskolan är partneruniversitet till Fudan, 
så jag visste att utbildningarna var bra� Dessutom har 
jag en pojkvän med svensk anknytning så jag har besökt 
 Göteborg förut och blivit förälskad både i staden och i 
männ iskorna, säger Qiao Hua�

En mer öppen studiemiljö
Men det finns förstås en hel del kulturella skillnader, inte 
minst när det gäller studiemiljö och attityder till lärande�
 – I Kina är det mycket fokus på föreläsningar och på att 
leverera ”rätt svar”� Här handlar det mer om att arbeta 
i grupp och att lära sig argumentera, vilket var lite svårt 
för mig i början� Men nu är jag bättre på att uttrycka 
mig på engelska och argumentera för min ståndpunkt, 
 berättar Qiao Hua�

Sommarjobb med flygande start
Sommaren mellan andra och tredje terminen arbetade 
Qiao Hua på Volvos egen managementkonsultavdelning 
Business Transformation Services� 

– Min projektledare var fantastisk� Jag kunde ställa hur 
dumma frågor som helst� Efter bara några dagar började 
jag bidra i projekten� Jag fick vara med på möten med 
 personer som jobbar i Kina och Thailand� Jag fick ta  
eget ansvar och ingen behandlade mig som en student� 
Det  kändes jättebra, berättar Qiao Hua�

Globalt nätverk av talanger
För Volvo Group är målet med satsningen att bygga 
ett globalt nätverk av talanger� Qiao Huas mentor Jim 
 Stiborg berättar:
 – Vi vill premiera mångfald inom Volvo Group� 
 Eftersom vi är ett globalt företag behövs högpresterande 
team  världen över� Att över tiden attrahera talanger som 
Qiao Hua tror vi är en viktig del i det arbetet�
 I juni tar Qiao Hua examen och hennes första mål är 
att stanna kvar och jobba i Sverige�
 – Jag har erfarenhet av båda den kinesiska och svenska 
kulturen� Den vill jag använda till att stärka handels-
banden mellan länderna� Paradoxalt nog är också möjlig-
heten att besöka min familj större nu än när jag bodde i 
Kina� Där har man bara fem semesterdagar per år, jäm-
fört med fem veckor i Sverige, vilket är helt fantastiskt, 
avslutar Qiao Hua� 

THE VOLVO GROUP SCHOLARSHIP PROGRAMME
Ett stipendium för indiska och kinesiska masterstudenter på 
Handelshögskolan. Stipendiepaketet inkluderar: Betald studie
avgift för två år, sommarjobb på Volvo, mentor och examens
arbete. Urvalet baseras på GMAT och GREresultat samt 
personliga meriter. Två studenter antas varje höst.
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Studenterna Anna Mattsson och Lina Sandström tilldelades 
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet, här med VD Eva Halvarsson.  

SKF-chefen Tom Johnstone besökte Handelshögskolan under en välbesökt  
Senior Partner’s Day och berättade om företagets hållbarhetsarbete.  

  Hållbarhetsdagen för andraårsstudenterna – Sustainability Day: Responsibility – satte fokus på 
produktion och konsumtion av kläder. 

 Arbetsmarknadsdagen GADDEN 2014 bjöd på många givande möten.

  Studenterna Paulina Olsson och Jacob Sundquist vann förstapris i innovationstävlingen 
Nytt & Nyttigt, arrangerat av ESBRI och VINNOVA.

  Executive MBA-programmet på besök i Bangalore, Indien.
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  Pernilla Jonsson, själv alumn från Handelshögskolan, presenterade trendspaningar  
under en välbesökt alumnkväll.

  Skolans alumnträffar lockar många tidigare studenter att träffa gamla  
studie kamrater och knyta nya kontakter. Här mingel på ”Hyllan”.

  För att inspirera ungdomar till universitetsstudier bedriver Handelshögskolan  
ett projekt för breddad rekrytering. Här med elever från Nytorpskolan  
i Hammarkullen som varit på prao hos några av skolans partnerföretag.

  Professor Erik Hjalmarsson utsågs till 
Göteborgs Finansprofil 2014, vilket visar att 
Handels hög skolan har ekonomiforskning  
av hög internationell klass.

  Masterstudenterna Marie Alderman, Ekaterina Ilina, Emelie Wallgren och 
Katja Dvali fick pris av Göteborgs Hamn för sina uppsatser inom hållbarhet.

  Företagsledaren och Handelshögskolans alumn Percy Barnevik föreläste  
för dagens studenter i Konserthuset.
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GÖTEBORG BAS FÖR NATIONELLT CENTRUM I 

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT

Idag har många svenska företag fler anställda utomlands än i Sverige. Globaliseringen märks även på 
hemmaplan – till exempel genom förändringar i lagstiftning eller  medarbetare från många olika länder. 
Det nya, gränslösa arbetslivet gör HR-frågorna viktigare än någonsin. På tvärvetenskapliga Centrum 
för Global Human Resource Management möts forskare och yrkesverksamma för att lära mer.

2014 invigdes Centrum för Global Human Resource 
Management vid Göteborgs universitet efter initiativ 
från både akademin och näringslivet� Att det blev just 
 Göteborg var ett ganska självklart val�
 – Göteborgs universitet och Handelshögskolan ligger 
i topp när det gäller forskning inom HRM� Vi har en 
bred forskningsbas och högt rankade forskare i ämnet� 
 Dessutom är vi internationellt erkända, bland annat 
för vår forskning om omställning, säger Per Thilander, 
 forskare vid Företagsekonomiska institutionen och en  
av två föreståndare för det nya centrumet�

Naturlig mötesplats
Syftet med centrumet är att stärka den svenska konkur-
renskraften och bidra till ett hållbart arbetsliv� Det gör 
man genom att stärka svensk HRM-forskning och vara 
en naturlig mötesplats både för forskare och yrkes verk-
samma inom området�
 – Förutom att initiera forskning tar vi vara på den 
 kunskap som redan finns, både i Sverige och världen, 
genom att arrangera olika evenemang och möten� Under 
året har vi bland annat haft seminarium om HRM ur  
ett indiskt perspektiv och på invigningen fick vi höra  
Spotifys vice VD för global HR beskriva sina utmaningar, 
 berättar Per Thilander�

Seed money planterar nya ämnen
En viktig uppgift är förstås att främja ny forskning i 
ämnet� Hittills har fem forskargrupper fått stöd för att 
kunna ta fram riktigt välarbetade forskningsansökningar� 
Per Thilander räknar med att ha ett antal konkreta 
 projekt igång inom de närmaste åren�
 – Vi har jobbat med en seed money-modell där vi 
använ der en liten mängd pengar till att stötta några 
utvalda forskare� Det är hård konkurrens när det gäller 

ansökningar� Ju mer tid du kan lägga på att ta fram bra 
underlag, desto större chans är det att du får medel från 
de större finansiärerna�

Tvärvetenskaplig utgångspunkt
Centrum för Global HRM drivs i samarbete mellan 
Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap och 
Företagsekonomiska institutionen� Det tvärvetenskapliga 
perspektivet är viktigt för verksamheten� I mars 2015 
planeras en konferens där forskare från hela Norden 
kommer att bjudas in� 
 – Forskare från företagsekonomin kommer att möta 
kollegor från andra discipliner som sociologi, psykologi 
och arbetsvetenskap, alla med ett gemensamt intresse 
för de mänskliga aspekterna av organisering och arbete� 
Förhopp ningen är att det ska uppstå nya konstellationer, 
säger Per Thilander�

Samarbetspartners ger praktisk relevans
Centrumets samarbetspartners från företag och offentlig 
sektor bidrar också, både finansiellt och kunskapsmässigt� 
Bland dessa kan nämnas Volvo Car Group, AstraZeneca, 
Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Sveriges 
HR-förening� 
 – Våra samarbetspartners har en väldigt viktig roll�  
De kommer med input och verkar som kravställare� Vi ska 
stå för hög akademisk kvalitet och för att lyckas med det 
måste vi ha praktisk relevans, avslutar Per Thilander� 

CENTRUM FÖR GLOBAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Centrumet är det första i sitt slag i Norden och är ett tvär veten
skap ligt samarbete mellan Handelshögskolan och Samhälls veten
skapliga fakulteten med syfte att stärka svensk HRMforskning. 
Föreståndare är Per Thilander och Linda Corin, med på bilden är 
vikarierande föreståndare Ylva Ulfsdotter Eriksson.
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Merima Bruncevic har blivit internationellt uppmärksammad för sin avhandling ”Fixing the shadows – 
Access to Art and the Legal Concept of the Cultural Commons”. Där går hon på djupet med begreppet 
kulturella allmänningar och ser hur den svenska rättstraditionen kring allemansrätten kan bana väg  
för ett nytt och mer sofistikerat sätt att närma sig upphovsrättsfrågorna.

Ända sedan hon började studera juridik har Merima Bruncevic  
fått frågor om upphovsrätt från vänner och bekanta i kultur- 
och underhållningsbranschen� 
 – De vill ofta använda någon annans musik eller varumärke 
för att skapa något nytt, men är osäkra på om det är okej� 
Jag har alltid tyckt att de här frågorna är intressanta, säger 
Merima Bruncevic, som återkommit till ämnet, först i en 
master uppsats och nu i en avhandling�

Från motsatser till medskapande
En filosofisk utgångspunkt i Merima Bruncevics forskning är 
de motsatsförhållanden som traditionellt finns mellan skapare 
och användare, ägande och tillgång, offentligt och privat�
 – Rättsligt utgår man ofta från tanken att en ensam konst-
när på något sätt uppfinner sitt verk� Men det stämmer sällan 
med hur kreativt arbete går till� Och tittar vi på använ dar-
genererat innehåll, Youtube och liknande, så finns en symbios 
mellan användare och skapare� ”The shadows” i titeln på min 
avhandling syftar på de där gråzonerna, mellan exempelvis 
ett konstverk och ett fritt yttrande, och hur man ska lagstifta 
kring dem, berättar Merima Bruncevic�

Cultural Commons
Avhandlingen lanserar också begreppet Cultural Commons 
eller kulturell allmänning på svenska� Principen Creative 
Commons finns redan som en lösning på utmaningen om 
upphovsrätt i den digitala världen� Merima Bruncevic vidgar 
begreppet ytterligare� 

– Man kan likna det vid allemansrätten, att man under vissa 
förutsättningar får vistas i naturen� Man får tälta och plocka 
bär, men inte gå in i privata hus och trädgårdar� Det går att 
föra över den tanken till den kulturella sfären� Istället för att 
tänka på en kulturell resurs som en ”upp finning” kan vi tänka 
på den som en plats eller en sfär, där vi får vistas med ansvar 
och begränsningar, och där ägande inte behöver utesluta 
 tillgång� 

Ett sofistikerat rättsligt begrepp
Merima Bruncevic menar att den svenska allemansrätten är 
en intressant inspirationskälla för att den är en sofistikerad 
rättslig konstruktion�
 – Det här handlar om hållbar användning av kulturella 
resurser och det är vi svenska jurister väl lämpade att hantera� 
Det här tankesättet finns redan i många av våra rättsliga  
koncept, till exempel Miljöbalken som har många olika 
intressen inbyggda i grunden: ägaren, allmänheten,  biosfären, 
framtida generationer� Det är ett intressant och väldigt sofis-
tikerat sätt att bygga juridiska konstruktioner på, som jag 
skulle vilja utveckla mer inom den kulturella sfären�  

MERIMA BRUNCEVIC
Jur dr, lärare och forskare på Juridiska institutionen. Aktuell med 
avhandlingen ”Fixing the Shadows – Access to Art and the Legal  
Concept of the Cultural Commons”. Har arbetat som Intellectual 
 Property Manager på Disneys TVbolag i London.

HON UTFORSKAR 
UPPHOVSRÄTTENS 
GRÅZONER

Bild från Hasselblad Center under utställningen med 
2014 års Hasselbladpristagare Ishiuchi Miyako.
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ELECTRONIC TRANSPORT 
RECORDS PROJECT 
Under 2014 genomfördes en kickoff för 
ett nytt forskningsprojekt vid Juridiska 
institutionen som handlar om elektroniska 
transportdokument. På seminariet deltog 
såväl egen personal som forskare från 
Chalmers och utländska universitet och 
representanter från DHL, McLean Group 
och Världsbanken.

HANDELSHÖGSKOLANS 
HÅLLBARHETSARBETE LYFTES 
FRAM I DAVOS
I sällskap med några av världens ledande 
universitet, som Oxford, Cambridge, Yale, 
Harvard och MIT, blev hållbarhetsarbetet  
vid Handelshögskolan exempel på ”best 
practice” vid 2014 års World Economic 
Forum i Davos. Det var universitetsnät
verket International Sustainable Campus 
Network (ISCN) som överlämnade en 
rapport med goda exempel. Handelshög
skolans hållbarhetsstrategi presenterades 
under rubriken ”Education for a sustainable 
future – a strategic initiative at the School 
of Business, Economics and Law”.

Olof Johansson-Stenman är professor i nationalekonomi, prorektor på Handelshög-
skolan och han var en av medlemmarna i regeringens miljöforskningsberedning� Mycket 
av hans forskning kretsar kring miljö- och välfärdsekonomi och han menar att vi 
behöver diskutera tillväxt på ett mer nyanserat sätt�
 – Budskapet är ofta något i stil med ”bara vi får hög tillväxt nästa år så är allting 
bra”� Men tillväxt är ett dåligt mått på välfärd� Tillväxtkritiken är ofta lika ytlig och 
stannar vid att ”tillväxt är dåligt”� Frågan är istället vilken sorts tillväxt vi vill ha, 
säger Olof Johansson-Stenman�

Generell teknisk utveckling ingen frälsare
Det finns gott om myter och desinformation när det gäller tillväxt, menar Olof 
 Johansson-Stenman� En vanlig föreställning är att den spontana teknikutvecklingen 
kommer att bryta sambandet mellan tillväxt och klimathot�
 – Det är historiskt naivt att tro att generell teknisk utveckling ska lösa klimatpro-
blemet� Hittills har utsläppen bara fortsatt att öka trots att tekniken hela tiden blivit 
bättre och mer energieffektiv� Snarare är det så att teknikutvecklingen varit själva 
motorn bakom den ekonomiska tillväxten, och denna effekt har hittills dominerat så 
att utsläppen av klimatgaser fortsatt att öka� Därför är det extra viktigt att fokusera  
på rätt sorts teknisk utveckling, säger Olof Johansson-Stenman�

Investera tillväxten i hållbarhet
Är då all tillväxt dålig för klimatet? Olof Johansson-Stenman menar att svaret är nej 
och att det istället är helt avgörande vad man använder tillväxtens ökade resurser till�
 – Fler solceller, ekologiskt odlade grönsaker eller ökad personaltäthet på ålderdoms-
hemmen är exempel på tillväxt som inte är dåligt för klimatet� Men människor på en 
fri marknad kommer knappast i tillräckligt hög grad att efterfråga en hållbar tillväxt� 
Det krävs därför effektiva styrmedel� Om hela världen kunde enas om att införa en 
koldioxidskatt på ungefär svensk nivå för hushållen, så skulle sannolikt klimatfrågan 
till stor del lösas, avslutar Olof Johansson-Stenman� 

DAGS ATT NYANSERA 
TILLVÄXTDEBATTEN
Klimathotet har gjort tillväxt till en het fråga, inte minst i politiken. Men hur är 
egentligen nivån på debatten? Handelshögskolans Olof Johansson-Stenman 
vill introducera fler nyanser i ämnet och ser gärna en diskussion om vilken 
sorts tillväxt vi ska ha och hur vi ska använda den.

HEDERSDOKTORER
2014 utsågs två nya hedersdoktorer som 
båda har, och har haft, stor betydelse 
för Handelshögskolans utveckling och 
internationella relationer, bland annat som 
deltagare i skolans internationella gäst
professors program
 Franck Cochoy är professor i sociologi 
vid University of Toulouse Jean Jaurès i 
Frankrike och en ledande forskare inom ny 
ekonomisk sociologi. Hans forskning om 
samtida marknader har fått ännu större 
relevans och aktualitet med den senaste 
finanskrisen. 
 Frans Pennings är professor i arbetsrätt 
och socialförsäkringsrätt vid universitetet 
i Utrecht, Nederländerna och forskar inom 
nationell och internationell socialförsäk
ringsrätt. Han rör sig även i gränslandet 
mellan arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, 
där han ses som en av de ledande rätts
vetenskapliga experterna. 
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BLIVANDE JURISTER TAR STEGET 

UT I SAMHÄLLET
När Handelshögskolan i slutet av 2014 startade Sveriges första Rättspraktik var intresset bland 
 studenterna på Juristprogrammet stort. Möjligheten att kombinera teoretiska studier och akademiska 
poäng med praktisk rådgivning hos frivilligorganisationer lockade långt fler intresserade än det  
fanns platser. Adrian Manucheri är en av de studenter som fått chansen att omsätta sina kunskaper  
i praktiken – i hans fall på Stadsmissionens informationscenter Crossroads.

Tre dagar i veckan jobbar Adrian Manucheri med rådgiv-
ning och information till EU- och tredjelandsmedborgare 
under handledning av en jurist på Crossroads� Resten av 
tiden tillbringas på Handelshögskolan, där han och kurs-
kamraterna deltar i seminarier och workshops om unions-
rätt, asylrätt, skuldsanerings lagen och andra områden de 
kan ha nytta av under sin rättspraktik� 
 – Det som är speciellt är kombinationen av universitets-
studier och att träffa verkliga människor som har verkliga 
problem� Det är en sak att läsa om något i en bok och en 
annan sak att uppleva det, så det är en otrolig lärkurva, 
säger Adrian Manucheri� 

Sveriges första Rättspraktik
Internationellt har juriststudenter möjlighet att kombinera 
utbildning med samhällsrelevant praktik genom så kallade 
”law clinics”� Handelshögskolans law clinic – Rättsprak-
tiken – är den första i landet som är fullt genomförd och 
kan erbjuda en poänggivande kurs på Juristprogrammet� 
Rättspraktiken rymmer även forskningssamarbeten och 
öppna seminarier� 
 För Adrian Manucheri är praktiken ett sätt att kanal isera 
sitt engagemang och göra en insats�
 – Vi möter människor som kan vara i en väldigt utsatt 
situation� Det gör förstås att jag verkligen vill lära mig hur 
jag kan hjälpa dem� Jag sitter uppe och läser domar och 
andra handlingar på kvällarna� Det blir väldigt långa dagar, 
men tiden går så himla fort ändå� Jag får ut otroligt mycket 
av detta� 

Nå ut med kunskap om rättsfrågor
Adrian Manucheri har fått ett förnyat intresse för språk 
under sin tid på Crossroads� Och det gäller inte bara inter-
nationella språkkunskaper, även om hans spanska kommit 

väl till pass under rättspraktiken, utan också hur man  
bäst kommunicerar sina juridiska kunskaper till andra� 
 – Man säger att jurister arbetar väldigt mycket med 
språk� Den insikten landar verkligen här, vikten av att man 
är noggrann och skicklig med språket� Rättsinformation 
ingår också som en del av den teoretiska kursen, alltså hur 
man når ut med kunskap om rättsfrågor, berättar Adrian 
Manucheri�

I dialog med staden utanför
Handelshögskolan och universitetet i stort jobbar mycket 
med samhällets stora utmaningar, som till exempel segrega-
tion i städer�
 – Vi har ett ansvar att inte stänga in oss, utan att föra 
en dialog med staden utanför, säger Sara Stendahl som är 
ansvarig för kursen som Adrian Manucheri läser – Praktisk 
humanjuridik och välfärdsrätt� 
 En annan fördel med Rättspraktiken är att juriststudent-
erna får upp ögonen för de breda möjligheter en juridisk 
examen ger, utöver rollen som advokat eller åklagare� 
 – Det finns så mycket annat, som politik, det breda civil-
samhället, företag, opinionsbildande verksamheter� Juridiska 
kunskaper kan öppna väldigt många dörrar och vara ett 
nyttigt verktyg, avslutar Adrian Manucheri�  

RÄTTSPRAKTIK
Rättspraktiken är en plattform för undervisning och forskning i 
sam verkan med samhället. En del är fördjupningskursen Praktisk 
human juridik och välfärdsrätt (30 hp), som bygger på samverkan 
med olika ideella organisationer i Göteborg. Rättspraktiken rymmer 
även andra aktiviteter, som t ex en öppen seminarieserie för att 
sprida forskningsresultat och stimulera samverkan. Samordnare  
är Karin Björelid och akademiskt ansvarig är Sara Stendahl.

www.law.handels.gu.se/rattspraktik
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POLARMASK UPPKALLAD EFTER  
HANDELSHÖGSKOLANS FÖRSTA REKTOR 
Osedax nordenskjoeldi är namnet på en nyupptäckt art som  
fått namn efter Otto Nordenskjöld, polarforskare och Handels
högskolans förste rektor. Arten, som lever i havet runt Antarktis, 
är en havsborstmask som lever på ben av döda valar. 
 Otto Nordenskjöld var en av frontfigurerna i vetenskapssam
hället i början av 1900talet. När Handelshögskolan i Göteborg 
inrättades 1923 blev han skolans förste rektor. Han hade  
denna tjänst tills han blev påkörd av en buss och dog 1928.

FORSKAREN SOM SAMORDNADE  
NY RAPPORT FRÅN IPCC
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshög
skolan, var samordnande författare bakom rapporten som FNs 
klimatpanel presenterade under våren 2014, om åtgärder för  
att minska eller hindra växthusgasutsläppen. Thomas Sterner 
är expert på styrmedel för miljö med tillämpningar på energi 
och klimat, industri, transportekonomi och hushållning med 
resurser i utvecklingsländer.

FÖRNYAD EQUIS-ACKREDITERING
Handelshögskolan har fått förnyat förtroende av EQUIS och 
fortsätter att vara en av ca 150 ackrediterade handelshögskolor 
i världen. EQUISackrediteringen är en prestigefull internatio
nell kvalitetsstämpel som Handelshögskolan haft sedan 2004, 
med förnyad ackreditering 2009 och nu 2014. 
 EQUIS drivs av European Foundation for Management  
Dev elopment (EFMD). I januari 2014 var Handelshögskolan 
värd för årets EFMD dekankonferens. Närmare 300 rektorer 
från världens främsta handelshögskolor diskuterade strate
giska framtidsfrågor inom hållbarhet, nätbaserad utbildning 
och samarbete med samhälle och näringsliv. Som gästtalare 
deltog bland andra EUkommissionär Cecilia Malmström  
och SKFs koncernchef Tom Johnstone.

MEDALJ TILL CLAES G ALVSTAM
Med utmärkelsen Pro Studio et Scientia vill Handelshögskolan 
uppmärksamma och hedra personer som gjort omfattande 
och mångåriga insatser för att utveckla skolans verksamhet. 
2014 års mottagare var professor Claes G Alvstam, som fick 
priset för att med förutsättningslös nyfikenhet och en aldrig 
sinande energi förenat en bred akademisk excellens med ett 
starkt samhällsintresse och globala perspektiv, och härigenom 
utvecklat forskning och utbildning vid Handelshögskolan i 
nyskapande banor.

VÄRLDENS LEDANDE KLIMATFORSKARE  
TILL HANDELSHÖGSKOLAN
Klimatkonferensen ”Bortom IPCC – Framtidens klimatforskning” 
hölls på Handelshögskolan i oktober 2014 och samlade några av 
världens främsta klimatforskare, bland dem nio professorer som 
ingår i FNs klimatpanel – Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). Konferensens huvudsyfte var att göra en inven
tering av de forskningsbehov som uppstått efter den senaste 
rapporten från IPCC, till exempel inom beteendeekonomi och 
politisk ekonomi och deras relation till klimat frågan. Frågor som 
diskuterades var bland annat: Hur kan vi på bästa sätt bedöma 
skadorna av klimatförändringarna?, Hur ser framtiden ut för ny 
teknik?, Kan vi förvänta oss ett globalt klimat avtal i Paris 2015? 
och Bör vi reformera FNs klimatpanel IPCC?

18 MILJONER TILL 
FORSKNING OM JURY-
BESLUT I DOMSTOLAR
Vetenskapsrådet har tilldelat Randi  
Hjalmarsson, professor i national
ekonomi, 18 miljoner kronor för att 
forska om systematisk opartisk
het i amerikanska och svenska 
jurybeslut. I USA ställs individer 
tillhörande minoritetsgrupper, ofta 
svarta medborgare, inför en jury 
som inte tillhör deras minoritet.  
Även i Sverige finns en ökad oro 
att gärningspersoner, som är 
oproportionerligt unga och av 
utländsk härkomst, inte får ett 
opartiskt bemötande från svenska 
nämndepersoner, som är opropor
tionerligt gamla och partipolitiskt 
knutna. I den svenska delen av 
forskningsprojektet används data 
från omkring ett tusen brottmål i 
Göteborgs tingsrätt. 
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DET LÖNAR SIG ATT

ÖPPNA 
GRÄNSERNA

Restriktioner för europeisk arbetskraftsinvandring är något som ständigt debatteras. Joakim Ruist, 
nationalekonom och forskare på Handelshögskolan, har studerat konsekvenserna och kan leverera 
fakta i ämnet.

Varje gång EU ska utvidgas har de rika medlems länderna 
blivit oroliga för att en våg av immigranter ska komma 
och utnyttja deras välfärdssystem� Särskilt påtagligt var 
det 2007 när fattiga länder som Rumänien och Bulgarien 
skulle ansluta sig� Samtliga rika länder, utom Sverige  
och Finland, satte upp undantagsregler för att undvika 
så kallad ”social turism”� 
 2014 hävdes restriktionerna, men i exempelvis 
 Storbritannien har en infekterad debatt blossat upp  
där regeringen kräver fortsatt reglering� 

Positivt för de offentliga finanserna
Handelshögskolans Joakim Ruist kan bidra med ny 
forskning i ämnet� I sin avhandling ”Immigration, work 
and welfare” har han tittat på effekterna av arbetskrafts-
invandring från EUs nya medlemsländer�
 – Sverige är som gjort för att studera ämnet� Här har 
vi inte haft några begränsningsregler och dessutom finns 
bra registerdata� Jag har vägt betalda skatter och avgifter 
mot utbetalningar i form av bidrag och andra välfärds-
utgifter, bland annat för de bulgarer och rumän er som 
kom hit under perioden 2007–2011� Och jag kan visa 
att den här gruppen av människor ser ut att ha betalat in 
mer till Sveriges finanser än vad de har kostat, berättar 
Joakim Ruist� 
 I sin avhandling tar Joakim Ruist även upp effekterna 
av EU-utvidgningen 2004, då länder som Polen,  Tjeckien 
och Ungern anslöt sig, med liknande resultat� 

Brist på kunskap triggade
En anledning till att Joakim Ruist började intressera sig 
för ämnet var bristen på vetenskapliga belägg i debatten�
 – Det finns väldigt många föreställningar om hur 
invandringen påverkar samhället� Folk slänger ur sig allt  
möjligt i den offentliga debatten, men det är sällan någon  
forskare är med och försöker ge en mer vetenskaplig bild�  
Här fanns en lucka att fylla, säger  Joakim Ruist� 

Mer att göra i ämnet
Joakim Ruist är redan igång med nya forsknings projekt�
 – Självklart har nytillkomna invandrare lägre syssel-
sättningsgrad och löner än befolkningen i övrigt�  
Att gruppen ändå genererar ett plus i statskassan beror 
på åldersstrukturen� En stor del av dessa immigranter 
är mellan 20 och 35 och har därför inga kostnader rela-
terade till hög ålder� Nu är jag nyfiken på att studera 
hur det kommer att se ut på sikt; om de överhuvud-
taget  stannar i Sverige och när de i så fall börjar klättra 
 karriärs- och intäktsmässigt, avslutar Joakim Ruist� 

BELÖNAD MED MYRDALPRISET
2014 belönades Joakim Ruist med Myrdalpriset. Priset, som  delas 
ut av Swedbank, fick han för artikeln ”Östeuropéers rörlighet är 
lönsam för de rikare EUländerna”.
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Hur bestämmer man bäst priserna på sina produkter och tjänster? Och vem ska göra det? 
Gästprofessor Lidija Polutnik från Boston forskar i strategisk prissättning, och hon är säker 
på vem som inte bör bestämma:
 – Om du lämnar prissättningen till säljavdelningen blir priserna alldeles för låga.

Under åren 2009–2013 kunde Handelshögskolan, tack vare  
stöd från näringsliv och stiftelser, rekrytera internatio nella 
gästprofessorer inom ramen för Visiting Professor Pro-
gramme� En andra omgång av programmet startade 2014 
och en av de nya gästprofessorerna är Lidija Polutnik som 
under tre år kommer att bidra med sina internationella 
erfarenheter och expertkunskaper� 

Ökad konkurrens sätter prisfrågan i fokus
Enligt den slovensk-amerikanska ekonomiprofessorn är 
prissättning en allt viktigare faktor för finansiell framgång� 
Globaliseringen och internet har gjort priserna mer trans-
parenta� Det ökar konkurrensen och pressar både priser 
och lönsamhet, men är också ett tillfälle för företagen att 
tänka igenom sin prissättning mer systematiskt� 
 – Prissättning är ofta en fråga för marknads- och  
försäljningsavdelningarna� Det borde det inte vara� Om 
du lämnar hela makten över prissättningen till säljarna 
så kommer priset att hamna för lågt� Vägen till framgång 
är istället att sätta ihop en grupp med representanter 
från strategi, finansiell analys och marknad, som sedan 
ansvarar för att utforma och följa upp prisstrukturer och 
 instruera säljkåren, säger Lidija Polutnik�

Modell för värdeskapande i organisationer
Ett ökat fokus på prissättning ökar också vikten av att 
förstå värdet på de produkter eller tjänster man levererar, 
något som passande nog är Lidija Polutniks andra stora 
passion� I sin forskning har hon utvecklat en modell för 
värdeskapande som studerar vilka egenskaper och attribut 
som kunderna faktiskt värdesätter och hur det i sin tur 
påverkar hur organisationen allokerar sina resurser�
 – Säg till exempel att ”nya funktioner” är det som den 
typiska iPhone-köparen värderar högst� Då kan man 
 förvänta sig att en rejäl andel av Apples resurser går till 

R&D för att utveckla de där nya funktionerna, inte sant? 
Men om merparten av resurserna istället går till att utveckla 
befintliga funktioner, så finns det anledning att göra för-
ändringar för att öka lönsamheten, berättar Lidija Polutnik� 

Chans att studera svenska företag
Lidija Polutnik menar att hennes gästprofessur även inne-
bär en intressant möjlighet att utveckla sin forskning genom 
att studera svenska företag på djupet� 
 – Handelshögskolans kontakter ger möjligheter att 
komma in och göra forskningsprojekt på företag som Volvo 
och Ericsson� Dessutom upplever jag att företag här i  
Sverige är väldigt öppna för nya kunskaper och nyfikna  
på hur de kan förbättra sin verksamhet� Och det är något 
jag verkligen uppskattar, säger Lidija Polutnik�
 
Internationell entreprenörssjäl
Till vardags är Lidija Polutnik professor vid Babson 
 College i Boston, USA� Hon undervisar också regelbundet 
vid universitetet i Bologna och vid Bocconi i Milano�  
Det rörliga, internationella livet kommer naturligt för 
henne alltsedan uppväxten i Slovenien, nära gränsen till 
både Österrike och Italien�
 – Jag är en entreprenörssjäl� Jag tycker om att utforska 
nya idéer, lära mig nya saker och att utmana mig själv�  
Jag skulle inte säga att jag är en risktagare, men jag blir  
lätt uttråkad, avslutar Lidija Polutnik� 

PRISSÄTTNING  
BLIR ALLT VIKTIGARE
FÖR ETT FÖRETAGS FRAMGÅNG

OM VISITING PROFESSOR PROGRAMME
2009 startade Visiting Professor Programme med finansiellt stöd från 
näringsliv och stiftelser. Sedan dess har ett 30tal internationella gäst
professorer tillbringat cirka två månader per år på Handelshögskolan. 

2014 kunde en ny femårsperiod av programmet starta tack vare 
finansiellt stöd från Elanders AB, Stena AB, Volvo Group och Stiftelsen 
Richard C Malmstens minne.
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”UTAN INVANDRANDE 
ARBETSKRAFT HADE VI STÅTT 
HANDFALLNA”
Joacim Waara, doktor i ekonomisk historia, 
visar i sin senaste forskning hur invandrande 
arbetskraft är en avgörande faktor för till
växt och välfärd. Resultaten har fått ta plats 
i den nya boken ”Industri och arbetsmark
nad i förändring: Den västsvenska regionen 
1945–2010”, som Joacim Waara publicerat 
tillsammans med kollegan Peter Sandberg. 
 – Invandringen är absolut väsentlig, både 
historiskt och i nutid. Utan den hade vi gått 
back vad det gäller såväl arbetskraft som 
tillväxt, förklarar Joacim Waara.

EKONOMISKA BIBLIOTEKET 
VISAR VÄGEN TILL HÅLLBAR 
KUNSKAP
Hållbar utveckling ingår numera i Handels
högskolans samtliga utbildningsprogram. 
För att svara på studenternas behov har 
Ekonomiska biblioteket utvecklat en kurs 
i informationssökning för detta tvärveten
skapliga ämnesområde. Kursen ”Resurser 
inom hållbar utveckling” består av två 
kursmoment, där det första genomförs via 
datorn och det andra i klassrum. 
 Flertalet av de studenter som hittills 
genomgått kursen har varit mycket nöjda 
med upplägget, och menar att de lärde  
sig betydligt mer jämfört med enbart klass
rumsundervisning.

KREDITMARKNAD I FÖRÄNDRING 
Handelshögskolans Centrum för finans och 
Andra APfonden arrangerade under 2014 
konferensen Credit Markets in Transition, 
där forskare och praktiker diskuterade för
ändringar på kreditmarknaderna i finans
krisens kölvatten. Medverkade gjorde 
bland annat avgående finans marknads
ministern och företrädare för riks banken 
och finansbranschen.

Ekonomhistorikerna Ann Ighe och Oskar Boberg på Institutionen för ekonomi och 
samhälle menar att vi idag har en universitetskultur som framför allt är bra på att 
erbjuda attraktiva program för unga människor som ska ut i arbetslivet, och ett insti-
tutionellt ramverk som stöttar just det�
 – Det har till exempel blivit svårare att få studiemedel för äldre, och svårare att 
komma in med arbetslivserfarenhet som merit� Generellt pågår också ett skifte från 
fristående kurser till program, vilket innebär en högre tröskel, säger Ann Ighe�
 
Ambition att jobba bredare
Det är förstås en utmaning för en enskild aktör som Handelshögskolan att ändra på 
strukturer och ramverk� Men det är också en fråga om hur man ser på sitt uppdrag  
och hur man rent konkret designar utbildningsutbudet�
 – Handelshögskolan har en ambition att jobba bredare så att studenterna kan sätta 
sina kunskaper i ett större perspektiv och få med aspekter som hållbarhet, kritiskt 
 tänkande och reflektion� Det gör att det finns utrymme för mer nischade inriktningar 
som ekonomisk historia och ekonomisk geografi och för att experimentera med nya, 
olika kursformat, säger Oskar Boberg� 
 
Bättre diskussion i klassrummet
Ett bra exempel på utbildningsinsatser som öppnar för det livslånga lärandet är kursen 
”Att skriva historia – frågor, tolkningar och metoder”�
 – Det är en ganska traditionell metodkurs inför uppsatsskrivande� Men den är 
konstru erad så att man kan läsa den även om man inte ska skriva uppsats, och den är  
öppen för alla sökande� Resultatet är en mer mixad grupp studenter i varierande  åldrar 
och med olika syfte med sin utbildning, något som också ger en annan diskussion i 
klassrummet� Att vi har olika mål och fokus är vanligt i arbetslivet och i samhället,  
så detta är en bra erfarenhet, avslutar Ann Ighe�  

HUR MÅR DET  
LIVSLÅNGA LÄRANDET?
Det moderna samhället ställer krav på vidareutveckling, omställningar och 
karriärbyten genom hela yrkeslivet. Kanske måste vi också fortsätta arbeta 
längre upp åren. Det gör tanken om ”det livslånga lärandet” mer aktuell än 
någonsin. Frågan är bara om utbildningssystemet är i takt med utvecklingen?
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Handelshögskolans Executive MBA-program riktar sig mot yrkesverksamma 
personer i ledande positioner. Ett viktigt moment i utbildningen är att ge  
djupare förståelse för Asiens tillväxtmarknader, bland annat genom två längre 
resor till Kina och Indien för att lära på plats. SKFs Sven Göthberg är en av  
dem som varit med.

I sitt jobb som Sales Director på SKF Lubrication har Sven 
Göthberg rest och jobbat över hela världen, men han har 
aldrig tröttnat på att lära� Och när han läste om möjlig-
heten att via Handelshögskolan studera några av världens 
snabbast växande marknader på plats tog han chansen� 
 – Jag har alltid varit en nyfiken person� På jobbet 
är jag affärsman och resorna kretsar alltid runt själva 
affären� Nu ville jag uppleva hur det är att besöka ett land 
för att ta hem kunskap, och inte bara en order, säger 
Sven  Göthberg�

Utbildning med insikt
Handelshögskolans Executive MBA-program består 
av fyra terminer med följande teman: From strategy to 
action, Man ag ing functions, Succeeding in a globalised 
world och Renewing business� Inom ramen för pro-
grammet görs också två resor om vardera tio dagar till 
Indien och Kina� 
 – Jag har varit i Kina förut men det här var annor-
lunda� Här handlar det om att se, lukta, känna med 
alla tentakler� Vi besökte Handelshögskolans partner-
univer sitet, lärde oss om juridik och marknadsföring ur 
ett kinesiskt perspektiv, besökte företag och fick en unik 
inblick i affärskulturen� Ska du göra affärer i Kina, eller 

jobba där ett antal år, så är detta ett väldigt bra insteg� 
Du hoppar fem steg framåt, säger Sven Göthberg�

Chans att göra skillnad
Sven Göthberg menar att för honom handlade utbild-
ningen mycket om att få teorin bakom praktiken och om 
att skaffa sig ett försprång�
 – Mycket av det jag gör har jag lärt mig praktiskt�  
Jag tyckte det var viktigt att också få med teorin bakom; 
både för att få bekräftat att det jag gör är rätt, och för 
att få med mig den senaste forskningen� Dessutom fick 
jag ju en inblick i hur man tänker på andra företag via 
mina medstudenter� Det här är saker jag kan implemen-
tera i min vardag på SKF� Det är genom att våga tänka 
annorlunda som det finns en chans att göra skillnad 
mellan det du gör och det konkurrenterna gör, avslutar 
Sven  Göthberg�  

Executive MBAprogrammet är en helt engelskspråkig manage
mentutbildning för erfarna ledare. Det är Sveriges enda program  
med den internationellt prestige fyllda ackrediteringen från Asso
ciation of MBAs (AMBA). Program upplägget med deltidsstudier 
över 21 månader ger möjlig het att studera och arbeta parallellt. 

Årets program startar den 1 oktober. Mer information på:  
www.guexed.com

ASIATISKA PERSPEKTIV
GER ETT AFFÄRSMÄSSIGT FÖRSPRÅNG
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Regina och Simon går andra året på masterprogrammet 
Knowledge-based Entrepreneurship� Här jobbar studenterna 
i team med en affärsidé eller ett socialt entreprenörsprojekt� 
Institutet för innovation och entreprenörskap ansvarar för 
utbildningen, medan GU Holding bidrar med affärscoach-
ning och support, men det är studenterna själva som driver 
projekten, något Regina Roeper uppskattar�
 – Här får vi de teoretiska kunskaperna i början för att 
sedan börja jobba mer praktiskt i ett projekt� Det är verkligen 
learning by doing� Vi har tillgång till professionella rådgivare 
som ger oss tips, men det är upp till oss att göra något av dem�

Hjälp att fånga ögonblicket
Dagens sociala medier bygger på att vi visar upp oss från  
vår bästa sida, med likes och kommentarer som måttstock  
på popularitet� Capturest handlar istället om att mixa den 
privata dagboken med socialt nätverkande� 

– Capturest är som en personlig mikroblogg� Vi hjälper dig 
att fånga ögonblicket, inte för att visa upp det för världen 
utan för din egen skull� Men samtidigt kan du dela det med 
någon utvald person, men det blir bara tillgängligt för dem 
under en begränsad tid, säger Simon Arvidsson�

Utmaningar och möjligheter
Tillsammans med en grupp från Chalmers har man tagit 
fram en betaversion av Capturest och idén har fått en hel del 
positiv uppmärksamhet� Nu jobbar man med fortsatt utveck-
ling och med att uppvakta finansiärer�
 – I vår kommer vi också att satsa mer på crowdfunding 
genom en Kickstarter-kampanj� Håll utkik efter den om du 
gillar vår idé och vill delta, säger Simon Arvidsson, som även 
skriver sin masteruppsats om crowdfunding�

Entreprenörskap i sikte
Många av studenterna på programmet startar egna företag 
efter examen� Simon och Regina hoppas förstås på en fort-
sättning för Capturest� 

 – Om ett år tror jag att vi lagt grunden till vårt företag�  
Att vi jobbar heltid med vår idé, säger Simon Arvidsson� 

Regina Roeper instämmer:
 – Jag valde den här utbildningen för att få reda  
på om entreprenörskap är något för mig och jag  
älskar känslan, att vi jobbar för att uppnå våra  
egna drömmar istället för någon annans� 

UNGA ENTREPRENÖRER SKAPAR

NYTT SOCIALT MEDIUM 
En mörk vinterdag för ett år sedan möttes masterstudenterna Regina Roeper och Simon Arvidsson 
över en kopp kaffe och fick en ljus idé. Idag är den på god väg att bli verklighet i startup-projektet 
Capturest, ett nytt socialt medium som du använder på dina egna villkor.

KNOWLEDGE-BASED ENTREPRENEURSHIP, KBE
Masterprogrammet Knowledgebased Entrepreneurship (KBE) sträcker sig över två läsår och ger 120hp. 
Fokus ligger på att ge studenterna teoretisk och praktisk kunskap om innovation och entreprenörskap 
samt förmågan att använda sina kunskaper i praktiken. www.handels.gu.se/kbe

Intitutet för innovation och entreprenörskap (IIE) är en del av Institutionen för ekononomi och samhälle och 
har forskning, utbildning och samverkan inom ämnet innovation och entreprenörskap.  
www.handels.gu.se/iie
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Kevin Cullinane har varit med om att återuppbygga Beirut och förbättra logistiken för pilgrimerna  
i Mecka. Han har varit transportrådgivare till regeringen i Hong Kong, forskat kring australiska  
hamnars effektivitet vid privatisering och lett ett forskningsinstitut i Skottland. Nu har han landat  
i Göteborg, som professor i logistik och transportekonomi.

Redan under uppväxten i London drömde Kevin Cullinane 
om Sverige, om ett rättvist, jämlikt samhälle med hög 
levnadsstandard� Sedan gick tiden� Arbetet förde honom 
ut i världen och Sverige föll i glömska� Ända tills han fick 
ett erbjudande om att bli gästprofessor inom Handelshög-
skolans Visiting Professor Programme� 

Gillar lugnet
Efter fem år som gästprofessor trivdes både Kevin Cullinane 
och hans fru så bra att det var enkelt att tacka ja till en fast 
tjänst� Även om Sverige idag kanske inte helt motsvarar 
drömmen tycker han att fördelarna är många�
 – Jämfört med Storbritannien är Sverige ändå ett jämlikt 
land� Svenskarnas lugn är något jag uppskattar och känner 
igen mig själv i, säger Kevin Cullinane�  

Produktivitet istället för byråkrati
Men hur är det att jobba i Sverige? Kevin Cullinane, som 
verkligen sett sig om i den akademiska världen, menar att 
det är annorlunda, men på ett bra sätt�
 – Det akademiska livet i Sverige är friare med mindre 
meningslös administration� Vi koncentrerar oss på viktiga, 
produktiva saker och gör inte saker bara för att någon har 
sagt att de ska göras� 

För en engelsman som är van vid ledande positioner kan 
den svenska konsensusmodellen naturligtvis vara frustre-
rande emellanåt� Men Kevin Cullinane känner trots det 
respekt för arbetssättet�
 – Det hänger ihop med de ursprungliga värderingarna 
om jämlikhet� Du kan inte ha det ena utan det andra�

Miljöfrågorna allt viktigare
Intresset för miljöfrågor har funnits länge och idag har 
nästan all Kevin Cullinanes forskning en miljöanknytning� 
Ett exempel är ett projekt om hur utsläppsreglering för 
sjöfart i Östersjön kommer att påverka infrastrukturen för 
transporter via land� Han undersöker också möjligheterna 
för handel med utsläppsrätter inom sjöfart och jobbar med 
frågor om sjöfartsbranschens förhållande till miljön�
 – Det är en anledning till varför jag är så glad att vara i 
Sverige� Skandinaviska shippingföretag ses som marknads-
ledande inom säkerhet, miljö och innovativa lösningar, 
säger Kevin Cullinane� 

VÄRLDSVAN  
PROFESSOR 
TRIVS I GÖTEBORG

KEVIN CULLINANE
Professor i logistik och transportekonomi, programkoordinator för 
masterprogrammet Logistics and Transport Management. Heders
professor vid University of Hong Kong och gästprofessor vid 
Dalian Maritime University och vid Shanghai Maritime University.
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MÅNGA VILLE LÄRA SIG  
OM BARNRÄTTSPRINCIPERNA
Varför bör ditt företag ha barn som en 
målgrupp i CSRarbetet? Hur kan man 
säkerställa att leverantörer inte kränker 
barns rättigheter? Det var några frågor som 
lyftes under en inspirerande och praktisk 
heldags workshop om barn rätts princip erna.  
Utbildningen, som lockade flera av 
Handels hög skolans partnerföretag och 
andra organisationer, arrangerades av 
 UNICEF Sverige tillsammans med The 
 Academy for Human Rights in Business/
CSR Sweden. Barnsrättsprinciperna är en 
uppmaning till alla företag över hela världen 
att utvärdera sin påverkan på barns rättig
heter och sätta in åtgärder för att förändra 
barns livssituation. 

NYTT SAMARBETSPROJEKT  
FÖR ÖPPEN INNOVATION
Ett nytt life sciencesamarbete mellan 
Handels högskolan vid Göteborgs universi
tet, AstraZeneca, Redoxis och Sahlgrenska 
Science Park har tagit plats i Vinnovas 
satsning på innovativ organisering. 
 – Detta är en viktig milstolpe för  regionen. 
Öppen innovation är en spännande utma
ning. Det är en fördel att ha med både 
 Sahlgrenska Science Park och ett stort 
och ett mindre forskningsföretag i arbets
gruppen. Med en budget om två miljoner 
kronor från Vinnova och medfinansiering 
med egen tid ser vi fram emot att kunna 
bidra till att stärka svensk konkurrenskraft 
inom life science, säger Alexander Styhre 
vid Handels högskolan.
 Alexander Styhre är professor i företags
ekonomi, med särskild inriktning mot orga
nisation och management vid Företags
ekonomiska institutionen. Tillsammans 
med kollegan docent Björn Remneland 
Wikhamn, med öppen innovation som 
specialintresse, driver han det tvärveten
skapliga projektet.

Under ett par års tid har Handelshögskolan arbetat intensivt med att utveckla ett 
 fördjupat samarbete med några utvalda partneruniversitet�
 – Finessen är att studenten kan tillgodoräkna sig en dubbelexamen genom att lägga  
andra året av sin masterutbildning på ett universitet som vi har ett Double Degree- 
samarbete med� Men för att det ska fungera måste vi förstås ha ett mer strukturerat 
utbyte och det krävs en hel del handpåläggning för att garantera att kurserna passar 
ihop och håller rätt kvalitet, berättar Rikard Bergqvist som är ansvarig för Handels-
hög skolans masterprogram�

Nära samarbete med partneruniversitet
Redan nu kan studenter på Handelshögskolan söka till European Business School 
utanför Frankfurt, LIUSS i Rom och Zhejianguniversitet i Hangzhou, Kina� 
 – Alla är väldigt bra universitet� De är mycket populära och har riktigt hög kvalitet  
på sina utbildningar så det är jättespännande för oss att kunna erbjuda Double Degree- 
samarbete med just dem, säger Rickard Bergqvist�
 Det är inte bara studenterna som vinner på samarbetet, även skolorna utvecklas�
 – Lärarutbytet blir mycket större än vid traditionella utbytesstudier� Det nära sam-
arbetet gör att man inspireras av och byter kunskap med sina kollegor på de anslutna 
skolorna, säger Rickard Bergqvist�

Handelshögskolan tidigt ute
Att just Handelshögskolan ligger så pass långt framme ser Rickard Bergqvist som en 
naturlig utveckling av målmedvetet, långsiktigt arbete med internationalisering�
 – Nu har vi ytterligare ett par tre avtal på gång med bra universitet runt om i världen� 
Det är också ett sätt för oss att garantera att vi har bra internationella studenter som 
berikar våra klassrum, avslutar Rickard Bergqvist� 

EN UTBILDNING,  
TVÅ EXAMINA

Double Degree är en avancerad form av utbytesstudier som från 2015 är  
tillgänglig via Handelshögskolan. Genom att förlägga ett specialanpassat 
läsår hos ett partneruniversitet får studenten två fullvärdiga master examina 
– en ansenlig fördel i en alltmer internationell affärsmiljö.
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SOCIALA VILLKOR FORMAR  
VÅRA KROPPAR 
Barn till personer som har yrken med hög 
status, höga inkomster eller lång utbild
ning är i genomsnitt längre än barn till 
 personer som har yrken med lägre status, 
lägre inkomster eller kortare utbildning. 
Skillnaderna är små i Sverige idag, men 
var mycket större under 1800talet. Stefan 
Öbergs doktorsavhandling i ekonomisk 
 historia visar på historiska samband  
mellan levnadsvillkor och längd.

UTBILDNINGSUTBUD 2015
En termins studier motsvarar 30 hp.  
Grundnivån omfattar de första tre åren och den 
avancerade nivån de två följande. Därefter följer 
forskarutbildningsnivån.

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,  
300 (180+120) hp* 
Filosofie kandidatexamen, masterexamen.
* Startar på grundnivå och avslutas på  avancerad nivå.

FRISTÅENDE KURSER
Handelshögskolan har ett brett utbud av fristående 
kurser på grundnivå. De ges inom följande ämnen:  
ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företags-
ekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi  
och statistik.

UTBILDNINGAR PÅ AVANCERAD NIVÅ
Management av tillväxtföretag, 60 hp.
Masterprogram på engelska, 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 konkurrensen 
och antagningspoängen är höga.  
BI = gamla gymnasiebetyg, utan komplettering.  
BIEX = nya gymnasiebetyg, utan komplettering.  
HP = Högskoleprov.  
Maxpoäng för BI och BIEX är 22,5 (20,0 + 2,5 merit-
poäng). Maxpoäng för HP är 2,0.

Lägsta poäng i urval 2 ht 2014 BI BIEX HP
Handelshögskolans ekonomprogram,  
 analytisk 20,90 20,20 1,45
 engelsk 21,70 21,00 1,50
 fransk 19,90 19,58 1,30
 japansk 19,60 19,52 1,40
 kinesisk 20,99 20,47 1,40
 spansk 20,58 19,97 1,40
 tysk 19,55 18,88 1,35
Handelshögskolans  
logistikprogram 19,80 19,30 1,35
Juristprogrammet 21,20 20,63 1,50
Samhällsvetenskapligt  
miljövetarprogram 18,23 17,90 1,10

NYBYGGE
Runt 8000 studenter läser på Handelshög
skolan varje år och det behövs större och mer 
flexibla lokaler. Hyresvärden Akademiska 
Hus har därför utlyst en arkitekttävling, där 
sex framgångsrika arkitektkontor från olika 
delar av Europa tävlar om att få rita en  

ny del av Handelshögskolan. Byggnaden 
skall ligga i hörnet Vasagatan/Haga Kyrko
gata och ha en integrerad nedgång till en 
framtida pendeltågsstation. Under våren 
2015 avgörs vem som får uppdraget och  
inflyttning kommer att ske tidigast 2023.

DET UPP OCH NED-VÄNDA 
KLASSRUMMET
”Flipped classroom” innebär att den tradi
tion ella undervisningen ersätts med film
ade föreläsningar och tiden i klassrummet 
ägnas åt diskussioner och fördjupning. 
Johan Magnusson, tidigare föreståndare 
och lärare vid Centrum för affärssystem 
på Handelshögskolan, har provat metoden 
med gott resultat. Googla på ”Webbtv 
flipped classroom en personlig reflektion” 
för en filmad presentation av hans erfaren
heter. Allt fler lärare vid skolan använder 
tekniken som ett stöd i undervisningen.

Stefan Öberg × 4
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Handelshögskolans fakultetsstyrelse har ansvar för strategisk planering, 
övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och 
samverkan. Fakultetsstyrelsen utgör också ett forum för diskussion och 
samordning av  fakul tetens verksamhet.
 Det dagliga arbetet leds av en  ledningsgrupp bestående av Per Cramér, 
rektor, Olof  Johansson-Stenman, prorektor och Jan Marton, vicerektor. 
 Skolans kanslichef och kommunikationsansvariga är adjungerade 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  Johansson-Stenman är rektors ställföreträdare och har särskilt 
ansvar för frågor som rör forskning och forskarutbildning. Jan Marton har 
särskilt ansvar för frågor som rör grundutbildning.

HANDELSHÖGSKOLANS LEDNING

HANDELSHÖGSKOLANS RÅD
Handelshögskolans råd består av utvalda personer från näringsliv och 
offentlig verksamhet och bistår Handelshögskolans ledning i strategiska 
frågor. Handelshögskolans rektor är ständig ledamot, liksom inne-
havaren av Assar Gabrielssons gästprofessur. Prorektor, vicerektor och 
 ord förande i Handels högskolans studentkår är adjungerade ledamöter.

ORGANISATION

Ledamöter i Handelshögskolans  fakultetsstyrelse 2014

LEDAMÖTER FÖR MANDATPERIODEN  
2012-07-01 – 2018-06-30
Per Cramér, professor, dekanus,  ordförande
Olof Johansson-Stenman, professor, 
 prodekanus, stf ordförande

LEDAMÖTER FÖR MANDATPERIODEN  
2012-07-01 – 2015-06-30
Christer Lund, professor
Katarina Renström, studievägledare
Sara Stendahl, docent
Marie Stenseke, professor
Ewa Wikström, docent
Johan Woxenius, professor

STUDENTER  
(1-ÅRIGA MANDATPERIODER)
Josefine Johansson, HHGS 
Eva Thalén, HHGS
Hannes Lenk, HHGS (doktorand representant)

FÖRETRÄDARE FÖR DE ANSTÄLLDA  
MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT
Madelen Hansson, OFR-S
Mikael Johansson, SACO
SEKO, vakant

Ledamöter i Handelshögskolans råd 2014

Inga-Britt Ahlenius, innehavare av Assar 
Gabrielssons gästprofessur
Lena Apler, styrelseordförande, Collector 
Finance & Law AB
Joachim Berner, styrelseordförande,  
Christian Berner, ordförande
Stefan Brocker, partner, Mannheimer  
Swartling  Advokatbyrå AB
Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden
Anders Jansson, vd och koncernchef, Stena 
Metall AB

Henrik Lange, Executive Vice President  
& CFO, AB SKF
Johan Malmsten, ordförande, Stiftelsen 
Richard C Malmstens minne
Anders Osberg, SVP Finance and Business 
Development, Volvo Group
M Johan Widerberg, Senior Executive, 
Handelsbanken
Per Cramér, rektor, Handelshögskolan

Fakultetskansli

Avdelningen för Graduate School 
(Masterprogram, Visiting Professor Programme, GMAT Centre, School of Executive Education)

International Academic  
Advisory Council

Handelshögskolans råd
Administration

Externa relationer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Handelshögskolans  
fakultetsstyrelse

Rektor 
Prorektor, vicerektor

Centrum för  
hälsoekonomi

Centrum för finans

Institutionen för  
national ekonomi  

med statistik

Företags ekonomiska  
institutionen

Institutionen för  
ekonomi och samhälle

Gothenburg Research 
Institute

Institutet för innovation  
och samhällsförändring

Juridiska  
institutionen

Centrum för  
regional analys

Centrum för turism

Centre for Retailing

Centre for  
Business in Society

Centrum för 
konsumtionsvetenskap

Centre for International  
Business Studies

Utlandsavdelning

Centrum för Global Human 
Resource  Management

Gothenburg Centre  
of Globalization and  

Development

Centrum för  
affärssystem
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Kommentarer till intäkter
Av statsanslagen på totalt 311 Mkr, 
avser 179 Mkr anslag till grundutbild-
ningen och 132 Mkr avser anslag 
till forskning och forskarutbildning. 
De totala stats anslagen ökade med 
5 procent jämfört med före gående 
år. ”Bidrag och försäljning” uppgår 
till 130 Mkr och rymmer externa 
forsk nings bidrag samt intäkter från 
försäljning av material, uthyrning av 

lokaler, undervisningstjänster med 
mera. ”Uppdrag” är intäkter från 
forsknings- och undervisningsupp-
drag och uppgår till 20 Mkr. Samman-
taget uppgår verksam hetens intäkter 
till 463 Mkr för 2014.

Kommentarer till kostnader
De totala kostnaderna uppgår till 
451 Mkr och ökade med 17 Mkr, eller 
4 procent, jämfört med föregående år. 

Kostnader för personal inklusive 
doktorandlöner och utbildningsbidrag 
uppgår till 272 Mkr och ökade med 
11 Mkr, eller 4 procent, jämfört med 
föregående år. Personalkostnaderna 
utgör ca 60 procent av de totala 
kostnaderna för Handelshögskolan. 
Av posten ”Universi tets gemen samma 
kostnader” utgör Handelshögskolans  
andel av biblioteket 25 Mkr och 44 Mkr  
utgör kostnader för universitets-

gemensam verksamhet. Kostnaderna 
för lokaler uppgår till 39 Mkr för 2014.  
Övriga driftkostnader uppgår till 
68 Mkr. I posten ingår bland annat 
kostnader för IT och utbildnings-
lokaler. Övriga driftkostnader utgör 
ca 15 procent av Handelshögskolans 
kostnadsförbrukning.

HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMI 2014

STÖRRE ANSLAG 

INTÄKTER 2014, TOTALT 463 MKR 

   Statsanslag 311 Mkr, 67 %

   Bidrag och försäljning  
130 Mkr, 28 %

  Uppdrag 20 Mkr, 4 %

  Övrigt 2 Mkr, 1 %

KOSTNADER 2014, TOTALT 451 MKR 

 Personal 272 Mkr, 60 %

   Universitetsgemensamt  
och bibliotek 69 Mkr, 15 %

 Lokaler 39 Mkr, 9 %

  Övrig drift 68 Mkr, 15 % 

  Avskrivningar 3 Mkr, 1 %

INTÄKTSSTRUKTUR 2014  

Mkr 2012 2013 2014

Statsanslag 286 (62 %) 297 (65 %) 311 (67 %)
Bidrag/uppdrag/ 
försäljning

172 (37 %) 156 (34 %) 150 (32 %)

Övriga intäkter 3 (1 %) 2 (1 %) 2 (1 %)

Summa 461 454 463

Här listas forskningsmedel som tilldelades Handelshögskolan under 2014 och som omfattar 1 Mkr eller mer.

”Systematisk opartiskhet i amerikanska 
och svenska jurybeslut”, 18 Mkr, Veten-
skapsrådet. Professor Randi Hjalmarsson, 
Institutionen för nationalekonomi med 
statistik.
”Radikala innovationer för förstärkning 
av Sveriges ekonomi”, 8,26 Mkr, Sten A 
Olssons stiftelse för forskning och kultur. 
Professor Maureen McKelvey och PhD 
Rick Middel, Institutionen för ekonomi och 
samhälle.
”Torsten och Ragnar Söderbergs 
 professur vid Handelshögskolan vid 
 Göteborgs universitet, kapitalförstärk-
ning”, 7 Mkr, Torsten Söderbergs stiftelse.
”Svenska myndigheters riskkommuni-
kation: en jämförande studie”, 6,34 Mkr, 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande. Professor Åsa 
Boholm, Gothenburg Research Institute.
”Framtidens nanoteknologi: en under-
sökning av risk, löfte och förhoppningar”, 
6,04 Mkr, Vetenskapsrådet. Professor Åsa 
Boholm, Gothenburg Research Institute.
Stöd till fakultetsövergripande centrum-
bildningar och strategisk utveckling, 
5,85 Mkr, Stiftelsen Richard C Malmstens 
minne.
”Att hantera överflöd: Strategier och 
praktiker”, 4,98 Mkr, Riksbankens jubi le-
umsfond. Professor Barbara Czarniawska, 
Gothenburg Research Institute.
”Effekter av nya former av bistånd: Utma - 
ningar för samhällsstyrning och för del - 
ningskonsekvenser”, 4,5 Mkr, Ve ten-
skapsrådet. Professor Arne Bigsten, Insti tu-
tionen för nationalekonomi med statistik.
”Environmental Economics Pro-
gramme”, 4,49 Mkr, Sida. Enheten för 
Miljöekonomi, Professor Thomas Sterner 
och Docent Gunnar Köhlin, Institutionen för 
nationalekonomi med statistik. 
”Globaliseringen av FoU i multinatio-
nella företag: Behov av nya förkla-
ringsmodeller”, 3,7 Mkr, Riksbankens 
jubileumsfond. Professor Inge Ivarsson, 
Företagsekonomiska institutionen.

”New media and the balance of work 
and home life: How IT-use affects the 
boundaries of daily activities”, 3,62 Mkr, 
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. 
Docent Eva Thulin, Institutionen för ekonomi 
och samhälle.
Strategisk utveckling av lärosätets 
samhällsutmaningsdrivna samver-
kansarbete, 3,5 Mkr, Vinnova. Professor 
Ulf Petrusson, Institutet för innovation och 
samhällsförändring.
”Insurance and Labour Market Outcomes 
in Ethiopia”, 3,27 Mkr, Institut zur zukunft 
der arbeit. Professor Måns Söderbom, Insti-
tutionen för nationalekonomi med statistik.
”Sustainable strategy formation”, 3 Mkr, 
Handelshögskolans 80-årsfond. Docent 
Niklas Egels-Zandén, Företagsekonomiska 
institutionen.
”Högfrekvenshandel: empirisk evalue-
ring av nya marknadsregler och flock-
beteende bland högfrekvenshandlare”, 
2,87 Mkr, Vetenskapsrådet. Professor  
Erik Hjalmarsson, Institutionen för national-
ekonomi med statistik.
Finansiering av Centrum för Global 
HRM, 2,63 Mkr (0,15 Mkr Regionkans-
liet, 0,25 Mkr, Trafikverket, 0,6 Mkr 
Astra Zeneca, 0,6 Mkr Volvo Lastvagnar, 
0,21 Mkr PwC, 0,15 Mkr Novare Human-
kapital, 0,25 Mkr Göteborgs Stad, 0,15 Mkr 
KappAhl, 0,15 Mkr Wise Group, 0,15 Mkr 
Hogia PA-system). Fil dr Per Thilander, 
Företagsekonomiska institutionen.
”Handelns digitalisering och föränd-
rade affärsmodeller: Möjligheter och 
utmaningar för den fysiska butiken.”, 
2,6 Mkr, Handelns Utvecklingsråd. Docent 
Anna Jonsson, Företagsekonomiska 
institutionen.
”Om internationalisering och lärande 
i praktiken – en studie om hur lokala 
nationella företag förvärvar stora multi-
nationella företag”, 2,59 Mkr, Riksbank-
ens jubileumsfond. Docent Anna Jonsson, 
Företagsekonomiska institutionen.

”Organisering av komplex sjuk-
vårdspraktik”, 2,53 Mkr, Forskningsrådet 
för hälsa. Docent Kajsa Lindberg, Företags-
ekonomiska institutionen.
Professur i sjörätt och annan transport-
rätt, 2,49 Mkr, Stiftelsen Torsten Petters-
sons donation för professur i sjörätt och 
annan transporträtt. Juridiska institutionen.
”Meeting governance: the enactment 
of social skill in inter-organizational 
meetings”, 2,44 Mkr, Europeiska kommis-
sionen. PhD Christoph Haug, Gothenburg 
Research Institute.
”Organisering av innovativa och 
komplexa praktiker”, 2,35 Mkr, Vinnova. 
Docent Kajsa Lindberg, Gothenburg  
Re search Institute.
”SmartFoam”, 2,26 Mkr, Forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och välfärd. Professor 
Maureen McKelvey, Institutionen för eko-
nomi och samhälle.
”Urban Logistics Activities: Freight 
transport efficiency vs land use con-
flicts”, 2,17 Mkr, Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse. Docent Jerry Olsson, 
Institutionen för ekonomi och samhälle.
”Barnarbete och skolgång i Indien”, 
2,07 Mkr, Vetenskaps rådet. PhD Heather 
Congdon Fors, Institutionen för national-
ekonomi med statistik.
”Open Innovation för Svensk Life 
 Science”, 2 Mkr, Vinnova. Professor 
Alexander Styhre, Företagsekonomiska 
institutionen.
”En nyhet blir till – ett multiaktörsper-
spektiv på ekonominyhetsproduktion.”, 
2 Mkr, Jan Wallanders och Tom Hedelius 
Stiftelse. PhD Elena Raviola, Gothenburg 
Research Institute (tillsammans med 
 forskare från Uppsala universitet och 
 Stockholms universitet)
”FOCAS – Food, Convenience and Sustain-
ability”, 1,95 Mkr, Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande. 
Professor Helene Brembeck, Centrum för 
konsumtionsvetenskap.

”Osäkerhet i externredovisning”, 
1,95 Mkr, Torsten Söderbergs stiftelse. 
Docent Jan Marton, Företagsekonomiska 
institutionen.
”Causes and Consequences of Crime 
and Corruption: New Lessons to Old 
Problems”, 1,92 Mkr Jan Wallanders och 
Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs 
Stiftelse. Professor Randi Hjalmarsson och 
docent Andreea Mitrut, Institutionen för 
nationalekonomi med statistik.
”Ecosystem Service Accounting for 
Development”, 1,8 Mkr, Naturvårdsverket. 
Docent Gunnar Köhlin, Institutionen för 
nationalekonomi med statistik.
Stipendier med koppling till Center  
for Retailing, 1,8 Mkr, Handelns Forsk-
ningsstiftelse i Göteborg, Företagsekono-
miska institutionen.
”Utveckling av FoU- kapacitet på till-
växtmarknader”, 1,67 Mkr, Torsten Söder-
bergs stiftelse. Docent Roger  Schweizer, 
Företagsekonomiska institutionen.
”Lagom krav på arbetsmiljön”, 1,6 Mkr, 
Forskningsrådet för hälsa. Jur dr Peter 
Andersson, Juridiska institutionen.
”Policies for Resilience and Develop-
ment in Anthropocene”, 1,5 Mkr, Sida. 
Docent Gunnar Köhlin, Institutionen för 
nationalekonomi med statistik.
Donationsprofessur i Business History, 
1,4 Mkr, Torsten  & Ragnar Söderbergs 
stiftelse för Business History. Institutionen 
för ekonomi och samhälle.
”Fou kring grönare godsflöden och 
morgondagens depåer”, 1,32 Mkr, 
Trafikverket. Professor Rickard Bergqvist, 
Företagsekonomiska institutionen.
”Learn ing how to internationalize in 
practice – a case study of how local 
national firms from emerging markets 
acquire large multinational firms”, 
1,26 Mkr, Jan Wallander och Tom Hedelius 
stiftelse. Docent Anna Jonsson, Företags-
ekonomiska institutionen. 
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PERSONAL
Professor Per Cramér utsågs till ledamot av 
det vetenskapliga rådet, Svenska institutet 
för europapolitiska studier, SIEPS.
Professor Kevin Cullinane, professor  
Arne Jensen och doktorand Zoi Nikopoulou 
tilldelades SAGE Best Paper Award 2013 
för sin artikel ”The role of a cap-and-trade 
market in reducing NOx and SOx emissions: 
Prospects and benefits for ships within the 
Northern European ECA”.
Professor Dick Durevall utsågs till  
ledamot i panelen för Swedish Research 
Links,  Vetenskapsrådet.
Administrativ studierektor Anneli 
 Eriksson tilldelades studentkårens pris 
”Bästa administratör”.
Professor Ulla Eriksson-Zetterquist 
omvaldes till ordförande för Föreningen 
Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) för 
mandatperioden 2015. 
Professor Susanna Fellman valdes in  
i Finska Vetenskaps-Societeten, samhälls-
vetenskapliga sektionen.
Professor Erik Hjalmarsson utsågs till 
Göteborgs Finansprofil 2014.
Ek dr Ulrika Holmberg togs in i referens-
gruppen till forskar gruppen Kunniga kunder 
vid Centrum för handelsforskning, Lunds 
universitet.
Professor Inge Ivarsson valdes in i  
Editorial Review Board för tidskriften Asian 
Business and Management. 
Ek dr Catrin Lammgård utsågs till Göteborgs 
universitets representant i styrgruppen för 
Framtida transporter på Universeum och till 
jurymedlem i tävling för skolklasser.
Ek dr Pernilla Lundqvist utsågs av  
regeringen till ordförande i Regelrådet.
Docent Jan Marton tilldelades hederspris 
för kursboken ”Grundläggande redovisning”. 
Professor Lena Mossberg tilldelades 
 priserna ”Årets Svenska Måltidslitteratur” 
i kategorin ”Undervisningslitteratur”, och 
”Årets marknadsföringsbok” för sin bok 
”Sensorik och marknadsföring”. Medförfat-
tare: Inga-Britt Gustafsson, Anette Jonsäll, 
Åsa Öström och Johan Swahn.  
Hon tilldelades också, tillsammas med 
Ingeborg Astrid Kleppe och Kjell Grønhaug, 
Odd Nordhaugs minnespris 2014 för artikeln 
”Country images in news media”. 

Universitetslektor Torbjörn Odlöw till-
delades studentkårens pris ”Bästa lärare”.
Professor Ola Olsson utsågs till redaktör 
(co-editor) för forskartidskriften Economic 
Inquiry.
Programansvarig Robert Orbelin utsågs 
att represent era MATIX i ett av VG-regionen 
bildat råd för aktörer verksamma med att 
stimulera tillväxt av och i småföretag. Han 
utsågs också till högskolans representant i 
Yrkesmyndighetens högskoleutbildning i  
Sälj & Marknadsföring vid Sälj & Marknads-
högskolan i Mölndal.
Universitetsadjunkt Mats Persson  
tilldelades Juridiska Föreningens pedagog-
iska pris Paragrafen.
Ek dr Joakim Ruist tilldelades Myrdal priset 
för bästa artikel i tidskriften Ekonomisk 
Debatt.
Ek dr Svetlana Sabelfeld tilldelades Oscar 
Silléns pris för bästa doktorsavhandling i 
företagsekonomi av Företagsekonomiska 
institutet.
Ek dr Anders Sandoff valdes in som 
Göteborgs universitets styrelseledarmot i 
Miljöbron. Han utsågs också till universite-
tets representant i GAMEs finansiärsråd.
Professor Thomas Sterner tilldelades 
the Think Tank Green Budget Europe’s pris 
”Environmental Fiscal  Reformer of the Year 
2014”. Han utsågs också till gästprofessor  
vid Collège de France 2015–16, till heders-
gästprofessor vid University of Cape Town  
och till medlem av styrgruppen för ”Col-
lab orative Innovation Center for Region al 
 Environmental Quality” vid Tsinghua Univer-
sity, Peking University, Nanjing University 
och Tongji University.
Professor Eva-Maria Svensson utsågs  
till föreståndare för Centrum för genusforsk-
ning (GIG) för ytterligare en 3-årsperiod. 
Professor Dennis Töllborg utsågs till   
STIAS Fellow 2014 vid Stellenbosch Insti tute 
for Advanced Study.
Professor Lotta Vahlne Westerhäll utsågs 
till ordförande i den statliga utredningen om 
Åldersgränsen för fastställelse av ändrad 
könstillhörighet.
Doktorand Joakim Wahlberg fick med 
Inventive Board AB ta emot omdömena 
”bästa marknadspotential” och ”ett bolag 
vars affärsidé främjar intraprenörskap och 
medarbetares innovationskraft” vid Internet 
Discovery Day.

Doktorand Sebastian Wejedal tilldelades 
förtjänsttecknet Hippocampusorden 1 klass 
av Juridiska föreningen.
Docent Ewa Wikström tilldelades i egen-
skap av medlem i styrgruppen för Centrum 
för utbildning och forskning kring riskbruk, 
missbruk och beroende (CERA) Göteborgs 
universitets samverkanspris. Hon utsågs 
också till ordförande i VINNOVAS bedöm-
ningsgrupp för forskningsansökningar om 
innovativ organisering i privat och offentlig 
sektor. 
Professor Johan Woxenius valdes in som 
ledamot i konferensrådet för Logistik och 
Transport, Svenska mässan. Hans artikel 
”The Dryport Concept” utsågs till den mest 
citerade artikeln publicerad i Journal of 
Transport Geography de senaste fem åren 
(medförfattare: Roso, V., Lumsden K.).

STUDENTER
The Malmsten Award tilldelades de 
bästa masteruppsatserna vid vart och ett 
av Handelshögskolans masterprogram. 
Pristagare var: Lina Bakker, Benjamin Fram, 
Carl-Henrik Gustafsson, Sara Holmkvist, 
Linn Johansson, Marcus Johansson Prakt, 
Oscar Larsson, Stephanie  Lickiss, Sarah 
Linder, Steffen Reimann, Henrik Samuels-
son, Lisa Svensson, Heimar Svensson och 
Emilia Sörenson.
Simon Adolfsson, Mathias  Andersson, 
Peter Rohn och Robin Wiberg från  
masterprogrammet Innovation and  
Industrial Management tilldelades rese-
stipendier från Sten A Olssons Stiftelse  
för Forskning och Kultur.
Gustav Agneman, Mikael Ahlstedt och 
Peyman  Asghari utsågs till de duktigaste 
ekonometristudenterna och tilldelades sti-
pendium till minne av Roger Wahlberg, vilket 
delas ut i samarbete mellan Institutionen för 
national ekonomi med statistik och Handels-
högskolans i Göteborg studentkår.
Masterstudenterna Marie Alderman och 
Ekaterina Ilina tilldelades Göteborgs Hamns 
pris för årets bästa examensarbete inom 
hållbarhet för uppsatsen ”Sustain ability: 
Towards a common understanding – Case 
study of an international logistics chain 
between Sweden and Brazil”.

Masterstudenterna Emelie Wallgren och 
Katja Dvali tilldelades Göteborgs Hamns pris 
för årets bästa examensarbete inom hållbar-
het för uppsatsen ”Scenario development of 
waste import to Sweden”.
Kandidatstudenten Erik Andersson  
medverkade i laget som kom på andra plats  
i reklamtävlingen 48H.
Masterstudenterna Philip Bauer,  
Evelina Lundmarck och Janna Löhr vann 
den nordiska finalen i L’Oréal Brandstorm 
2014 och gick vidare till den Internationella 
finalen i Paris där de kom på delad 4:e plats.
Sara Björkehed och Jenny Lehtinen till-
delades Sveriges HR Förenings uppsatspris 
2014 för sin uppsats ”Konsultnärvaro och 
kunskapsöverföring, motsättning eller 
konkurrenskraft? – En fallstudie i offentlig 
verksamhet”.
Zuzan Ismail tilldelades Familjens jurists 
årliga uppsats stipendium för sin examens-
uppsats ”Barns rätts subjekt ivitet – Exemplet 
ombud för barn i vårdnadstvister”. 
Anna Mattsson och Lina Sandström till-
delades Andra AP-fondens pris inom finans 
och hållbarhet för sin uppsats ”A Comparison 
between the Performance of Ethical and 
Conventional US Funds – Do different ethical 
characteristics matter?”
MATIX-studenten Christoffer Nordström 
tilldelades stipendium ur Märta och Gunnar 
Bergendahls Stiftelse för studenter vid 
avancerad entreprenöriell utbildning. 
Rebecka Nyblom och Malin Sjöhagen  
tilldelades  Handelns uppsatspris 2014 och 
DF Academic Award 2014 för sin kandidat-
uppsats ”May I help you SIIR”.
Paulina Olsson och Jacob Sundquist vann 
första pris i ESBRIs och VINNOVAs uppsats-
tävling Nytt&Nyttigt för sin uppsats ”What 
is needed to boost international business 
growth in potential Born Globals?” 
Mariette Wallin kom på tredje plats i 
Konkurrensverkets uppsatstävling på temat 
konkurrens och upphandling för sin uppsats 
”Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande 
villkor i offentlig upphandling – (o)möjlig-
heterna att ställa respektive krav”.

UTMÄRKELSER OCH FÖRTROENDEUPPDRAG 2014

Erik Malmstens gästprofessur 2014, 
1,22 Mkr, Fonden för Eriks Malmstens 
gästprofessur. Handelshögskolan.
Mistra Nomaculture, 1,12 Mkr, Mistra.  
Professor Lena Mossberg, Företags eko-
nom iska institutionen. Del av projekt på 
Naturvetenskapliga fakulteten.
”Kostnadseffektiv RoRo-närsjöfart –  
att kombinera SECA-anpassning med 
slow steaming”, 1,12 Mkr, Sjöfartsverket 
via SSPA. Professor Johan Woxenius,  
Företagsekonomiska institutionen

”Sam arbete över politiska och kultur- 
ella gränser; betydelsen av social 
kompetens”, 1,11 Mkr, Vetenskapsrådet. 
PhD Christoph Haug, Gothenburg Research 
Institute.
Stöd till Centre for Business in Society, 
1,1 Mkr, Handelshögskolans 80-årsfond. 
Docent Niklas Egels-Zandén, Företags-
ekonomiska institutionen.
”Capacity Building Initiative”, 1,01 Mkr, 
Världsbanken. Docent Gunnar Köhlin, Institu-
tionen för nationalekonomi med statistik.

Adlerbertska forskningsstiftelsen tilldelade Handelshögskolan totalt 1,85 Mkr till  forskning 
inom temat ”Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv”. Mottagare av forsknings medel 
är ekonomhistorikern Laura Ekholm, företagsekonomen Erik Lundberg och national-
ekonomen Xiao-Bing Zhang

Wallanderstipendier för tre års forskning tilldelades Asgeir B. Torfason, Gothenburg 
 Research Institute och Stefan Öberg, Institutionen för ekonomi och samhälle.
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NYA PROFESSORER OCH DOCENTER 2014

DISPUTATIONER 2014
Merima Bruncevic, rättsvetenskap:  
”Fixing the Shadows – Access to Art and the 
Legal Concept of the Cultural Commons.”
Jeanette Carlsson Hauff, företags-
ekonomi: ”Trust and Risk-taking: A Study 
of Consumer Behaviour Within a Swedish 
Pension Investment Setting.”
Svenja Gärtner, ekonomisk historia: 
”Wages, Inequality and Consequences for 
the Economy.”

Jesper Hamark, ekonomisk historia: 
”Ports, Dock Workers and Labour Market 
Conflicts.” 
Erik Lundberg, företagsekonomi: ”Tourism 
Impacts and Sustainable Development.”
Pernilla Lundqvist, företagsekonomi: 
”Tillämpning av redovisningsnormer – 
intäkter och avsättningar.”
Carl Sjöberger, företagsekonomi: ”Affärs-
strategisk analys av tanksjöfartsföretag.”

Elin Slätmo, kulturgeografi: ”Jordbruks-
mark i förändring. Drivkrafter bakom och 
förutsättningar för offentlig styrning i 
Sverige och Norge.”
Wanna Swedberg, rättsvetenskap: ”Ett 
(o)jämställt transportsystem i gränslandet 
mellan politik och rätt – En genusrätts-
vetenskaplig studie av rättslig styrning för 
jämställdhet inom vissa samhällsområden.”
Asgeir B. Torfason, företagsekonomi: 
”Cash Flow Accounting in Banks – A Study 
of Practice.”

Qian Weng, nationalekonomi: ”Essays on 
Team  Cooperation and Firm Performance.”
Jon Williamsson, företagsekonomi: ”The 
Business Model – Formation, Description 
and Definition.”
Stefan Öberg, ekonomisk historia:   
”Social Bodies:  Family and Community 
Level Influences on Height and Weight, 
Southern Sweden 1818–1968.”

st

Böcker 51
Bokbidrag 127 
Artiklar, refereegranskade 231 
Artiklar, övriga 57 
Konferensbidrag 139
Rapporter 56 
Licentiatavhandlingar 3 
Doktorsavhandlingar 7 

Översikt över antal publikationer  
av olika slag. Detaljerad information  
finns i databasen GUP, se  
http://gup.ub.gu.se/

PUBLIKATIONER 2014 PERSONAL 2014
Antal personer Totalt Kvinnor Män

Professorer 40 9 31
Gästprofessorer /adjungerade professorer 14 5 9
Docenter 56 20 36

Disputerade lärare/forskare 135 42 93
Övriga lärare 23 13 10
Forskarstuderande 63 35 28
Administration och teknik 111 91 20

Summa: 442 215 227

NY PROFESSOR
Rickard Bergqvist (befordrad)

INTERNATIONELLA GÄSTFORSKARE
Genom Handelshögskolans stora kontaktnät får forskare och studenter möjlighet att samarbeta med och undervisas  
av framstående internationella forskare. Här listas disputerade forskare som gästade skolan under 2014.

EKONOMI OCH SAMHÄLLE
Professor Bernardo Batiz-Lazo,  
University of Bangor, Storbritannien
Assistant Professor Roberto Rossi, 
University of Salerno, Italien
Docent Tim Schwanen, University  
of Oxford, Storbritannien 
Professor Martin Shanahan, University  
of South Australia, Adelaide, Australien

FÖRETAGSEKONOMI
Professor Wineaster Anderson,  
University of Dar es Salaam, Tanzania 
Associate Professor Adam Arvidsson, 
University of Milano, Italien
Professor Dr Victoria Büsch,  
SRH Hochschule Berlin, Tyskland
Dr Alessandro Caliandro, University  
of Milano, Italien

Research director Laetitia Dablanc,  
Université Paris-Est/IFSTTAR Paris, 
Frankrike
Professor John Dawson, University  
of Edinburgh, Storbritannien
Professor Larry Dwyer, University of  
New South Wales, Sydney, Australien
Professor Donald Getz, University of 
Calgary, Kanada
Dr Jan Hopkins, Greater Manchester 
Public Health Network, Storbritannien
Cluster & Project Manager Jens 
Christian Lodberg Høj, Insero E-Mobility, 
Horsens, Danmark
Assistant Professor Ulf Nilsson,  
Sabanci University Istanbul, Turkiet
Professor Lettice Rutashobya,  
University of Dar es Salaam, Tanzania
Dr Elly Tumsifu, University of  
Dar es Salaam, Tanzania
Distinguished Professor David Throsby, 
Macquarie University, Sydney, Australien

GRI
Associate Professor Adam Arvidsson, 
University of Milano, Italien
Docent Minna Autio, University of Helsinki, 
Finland
PhD Alessandro Caliandro, University  
of Milano, Italien 
Docent Gustavo Guzman, Griffith  
Business School, Southport, Australien
Professor Johanna Moisander, Aalto 
universitetet, Helsingfors, Finland
Professor Mika Pantzar, National  
Consumer Research Centre, Helsingfors, 
Finland

JURIDIK
Professor Jason Chuah, City University 
London, Storbritannien 
Mr Luca Castellani, UNCITRAL, Wien, 
Österrike
Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmson, 
Helsinki University, Finland 

Dr Miriam Goldby, Queen Mary  
University of London, Storbritannien
Professor Christophe Hillion, Leiden 
University, Nederländerna
Adjunct Professor Ari Hirvonen,  
University of Helsinki, Finland
Professor Hannu Honka, Åbo University, 
Finland
Professor emeritus Marc Huybrechts, 
Catholic University of Leuven/University  
of Antwerp, Belgien
Professor Fiona Macmillan, University  
of London, Storbritannien
Dr Richard Mulwa, University of Nairobi, 
Kenya
Professor Johanna Niemi, University  
of Helsinki, Finland
Dr Stephen Obiero, University of Nairobi, 
Kenya
Dr Josheph Obosi, University of Nairobi, 
Kenya

NYA DOCENTER
Krister Bredmar, företagsekonomi
Mikael Cäker, företagsekonomi
Elina Lampi, nationalekonomi
Andreea Mitrut, nationalekonomi
Anna Linda Musacchio Adorisio, 
företagsekonomi

Ulf Nilsson, företagsekonomi
Jerry Olsson, kulturgeografi
Pernilla Rendahl, finansrätt
Lars Walter, företagsekonomi
Wajda Wikhamn, företagsekonomi

Maria José Zapata Campos, företags-
ekonomi
Olof Zaring, innovation, entreprenör-
skap och management av intellektuella 
tillgångar
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Dr Collins Odote, University of Nairobi, 
Kenya 
Professor Nick Oguge, University of 
Nairobi, Kenya 
Professor Frans Pennings, Utrecht 
University, Nederländerna
Professor Hanne Petersen, University  
of Copenhagen, Danmark
Professor Surya Subedi, University of 
Leeds, Storbritannien 
Professor emeritus D. Rhidian Thomas, 
University of Swansea, Storbritannien 
Professor Marc-Phillippe Weller,  
Universität Heidelberg, Tyskland 
Professor Peter Wetterstein, Åbo  
University, Finland
Associate Professor Guo Yu, Peking 
University, Kina
Professor emeritus Gertjan van der Ziel, 
Erasmus University Rotterdam,  
Nederländerna

NATIONALEKONOMI MED  STATISTIK
PhD Goytom Abraha Kahsay, University  
of Copenhagen, Danmark
Professor Tamir Agmon, College of 
 Management Academic Studies, Israel
Associate Professor Francisco Alpizar, 
CATIE, Costa Rica
Professor Stefan Ambec, Toulouse School 
of Economics, Frankrike
Professor Miguel Angel Garcia Cestona, 
Autonomous University of Barcelona, 
Spanien
Postdoc Research Fellow Fabio Antoniou, 
Humboldt University Berlin, Tyskland
Professor Geir Asheim, University of Oslo, 
Norge
Associate Professor Abigail Barr,  
University of Nottingham, Storbritannien
Professor Stefano Bartolini, University  
of Siena, Italien
PhD Thushyanthan Baskaran, University 
of Göttingen, Tyskland
Assistant Professor Jeanet Bentzen, 
University of Copenhagen, Danmark
PhD Jacopo Bizzotto, Boston University, 
USA
Professor Randall Bluffstone, Portland 
State University, USA
Professor Øyvind Bohren, Norwegian 
Business School (BI), Oslo, Norge 
Professor Steve Bond, University of 
Oxford, Storbritannien
PhD Jorge Bonilla, Universidad de Los 
Andes, Colombia
Professor Robin Burgess, London School 
of Economics, Storbritannien
Associate Professor Maria Damon,  
New York University, USA
Professor Martin Dufwenberg, Bocconi, 
Milan, Italien
Professor Darren Duxbury,  
Newcastle University, Newcastle upon 
Tyne, Storbritannien
PhD Emma von Essen, University of 
Aarhus, Danmark
Professor Salvatore di Falco, University  
of Geneva, Schweiz
Associate Professor James Fenske, 
University of Oxford, Storbritannien
Visiting Professor Carolyn Fischer, RFF, 
Washington, D.C., USA
Professor Martin Forster, University of 
York, Storbritannien
Professor Shubashis Gangopadhyay, 
Shiv Nadar University, Indien
Associate Professor Ben Groom, London 
School of Economics, Storbritannien
Professor Werner Gueth, Max Planck 
Institute, Tyskland

Professor Lars Gårn Hansen, University  
of Copenhagen, Danmark
PhD Wolfgang Habla, University of Munich, 
Tyskland
Professor Ulrich Hege, HEC Paris, 
Frankrike
Professor Stefano Herzel, University of 
Rome, Tor Vergata, Rome, Italien
Assistant Professor Zohal Hessami, 
University of Konstanz, Tyskland
Senior Research Scholar Lena  Höglund- 
Isaksson, IIASA, Vienna, Österrike
Professor David Jaeger, City University  
of New York, USA
Assistant Professor Svenn Jensen, 
Norwegian University of Life Sciences, 
Oslo, Norge
Postdoc Research Fellow Julien Labonne, 
University of Oxford, Storbritannien
PhD Svenn Jensen, University of California 
Berkeley, USA
Professor Robert Kaestner, University  
of Illinois, USA
Professor Oliver Kirchkamp, 
Friedrich-Schiller University Jena, Tyskland
Professor Michael Kirchler, University  
of Innsbruck, Österrike
Professor Erich Kirchler, Universität Wien, 
Österrike
Professor Martin Kocher, University of 
Munich, Tyskland
Professor Ari Kokko, Copenhagen 
 Business School, Danmark
Assistant Professor Andreas Kotsadam, 
University of Oslo, Norge
PhD Sebastian Kruegel, Max Planck 
Institute of Economics, Jena, Tyskland
Professor David Lando, Copenhagen 
Business School, Danmark
Associate Professor Nippe Lagerlöf, 
University of York, Storbritannien
Research Fellow and Communication 
Officer Eugenia León, EfD, Costa Rica
Assistant Professor Stephan Litschig, 
Universitat Pompeu Fabra Barcelona,  
Spain
Professor Travis Lybbert, University of 
California Davis, USA
Associate Professor Rocco Macchiavello, 
Warwick University, Storbritannien
Professor Renuka Mahadevan, University 
of Queensland, Australien
Associate Professor Giovanni 
 Mastrobuoni, University of Essex, 
 Storbritannien
Professor Justin McCrary, University  
of California Berkeley, USA
PhD Kyle Meng, Princeton University, USA
Associate Professor Edwin Muchapondwa, 
University of Cape Town, Sydafrika
Postdoc Research Fellow Erik Mohlin, 
University of Oxford, Storbritannien
PhD Erik Nelson, Bowdoin College, 
Brunswick, USA
Professor Thomas Noe, University of 
Oxford, Storbritannien
Professor Bernt-Arne Odegaard,  
University of Stavanger, Norge
PhD Clara Villegas Palacio, Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín, 
Colombia
Professor Subhrendu Pattanayak,  
Duke University, Durham, USA
Professor Lasse H. Pedersen,  
Copenhagen Business School, Danmark
Adjunct Professor Maria Petrova,  
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 
Spanien
PhD Paolo Pinotti, University of Bocconi, 
Milano, Italien

PhD Jörg Peters, Rheinisch-Westfälisches 
Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), 
Essen, Tyskland
PhD Simon Quinn, University of Oxford, 
Storbritannien
PhD Climent Quintana-Domeque, 
 University of Oxford, Storbritannien
PhD Mar Reguant, Stanford University, 
USA
Professor Mark J Roberts, Pennsylvania 
State University, USA
Associate Professor Elizabeth Robinson, 
University of Reading, Storbritannien
Professor David Robinsson, Duke 
 University, Durham, USA
Professor James N Sanchirico, University 
of California at Davis, USA
Associate Professor Alexander Sebald, 
University of Copenhagen, Danmark
Professor Erin Sills, North Carolina State 
University, Raleigh, USA
Assistant Professor Linus Siming, 
Bocconi University, Milano, Italien
Professor David Smith, University of 
Virginia, Charlottesville, USA
Assistant Professor Christophe 
 Spaenjers, HEC Paris, Frankrike
Professor Dick Sweeney, Georgetown 
University, Washington, USA
Professor Matti Suominen, Aalto 
 University, Helsinki, Finland
Professor Anjan Thakor, Washington 
University in St. Louis, USA
Professor Christian Traxler, Hertie  
School of Governance, Berlin, Tyskland
Assistant Professor Anders Trolle,  
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
Schweiz
Associate Professor Johannes 
 Urpelainen, Columbia University,  
 New York, USA
Professor Erik Verhoef, VU University  
of Amsterdam, Nederländerna
PhD Ondrej Vojacek, University of 
 Economics, Prague, Tjeckien
PhD Van Anh Vuong, University of  
Cologne and Institute of Energy Economics, 
Tyskland
Associate Professor Aico Van Vuuren,  
VU University Amsterdam, Nederländerna 
Professor Philipp C. Wichardt, University 
of Rostock, Tyskland

EXECUTIVE EDUCATION
Professor P D Jose, Indian Institute of 
Management, Bangalore, Indien
Professor Gideon Kunda, Tel Aviv 
 University, Israel
Professor Anat Lechner, New York 
University, USA
Professor Jinshan Li, Zhejiang University, 
Hangzhou, Kina
Professor Chen Min, Shanghai Jiao Tong 
University, Kina
Professor Ramnath Narayanaswamy, 
Indian Institute of Management, Bangalore, 
Indien
Professor Longbao Wei, Zhejiang 
 University, Hangzhou, Kina
Professor Xiaobo Wu, Zhejiang University, 
Hangzhou, Kina
Dr Gangfeng Zhang, Zhejiang University, 
Hangzhou, Kina

THE INTERNATIONAL VISITING 
 PROFESSOR PROGRAMME
Sharmista Bagchi-Sen, University of 
New York at Buffalo, USA (innovation och 
entreprenörskap)

Michael Browne, University of 
 Westminster, London, Storbritannien 
(företagsekonomi)
Carolyn Fischer, Resources for the Future, 
Washington D.C., USA (nationalekonomi)
Professor Yitchak Haberfeld, Tel Aviv 
University, Israel (företagsekonomi) 
Neville Harris, University of Manchester, 
Storbritannien (juridik)
Lesley Head, University of Wollongong, 
Australien (kulturgeografi)
Cathy Macharis, Vrije Universiteit Brussel, 
Belgien (logistik)
Laura Mayoral, Institute for Economic 
Analysis (CSIC) & Barcelona GSE, Spanien 
(nationalekonomi)
Anna Nagurney, University of 
 Massachusetts, Amherst, USA (Finance  
and Operations Management)
Sang-Chul Park, Korea Polytechnic 
University, Seoul, Korea (International 
Business) 
Lidija Polutnik, Babson College, Boston, 
USA (företagsekonomi)
Rosemary Rayfuse, University of New 
South Wales, Kensington, Australien 
(internationell rätt)
Professor Ashok Thampy, Indian Institute 
of Management, Bangalore, Indien (finans)

Executive Faculty
Handelshögskolans program Executive 
Faculty erbjuder erfarna praktiker och  
specialister en möjlighet att utveckla sin 
kompetens genom att skapa tid och rum  
för reflektion i en akademisk miljö.

DELTAGARE I PÅGÅENDE PROGRAM:
Cecilia Hallengren, Vice President 
Human Resources, AstraZeneca R&D
Else Ingeborn, Client Executive, SEB
Magnus Jarlén, Director, Corporate 
Finance, Volvo Group
Martina Klaus, Senior Vice President 
General Counsel, Volvo Group Trucks 
Operation
Lena Lind, Senior Vice President Talent  
& Competence Mgmt, Volvo Group
Katarina Lindström, Senior Vice 
President, Strategy, Volvo Group Trucks 
Operation
Elenor Lloyd, Miljöchef, Borås Energi & 
Miljö AB
Stefan Lorentzson, Senior Vice Presi-
dent, Corporate Communications, Volvo 
Group Trucks Operation
Annika Lundberg, Chef kontorsrörelsen, 
Länsförsäkringar
Patrik Nilsson, Director Financial 
Reporting, Volvo Car Group
Maria Rosenkrantz Sundemo, Senior 
Vice President HR & Communications, 
Volvo Group Trucks Operation
Anders Roth, Miljöchef, Göteborg Stad
Maria Roth, District manager, SEB Retail 
Banking, Sweden, SEB
Jörgen Scribe, Senior Vice President 
Controlling, Volvo Group Trucks Operation
Frida Sjöholm, Underwriter, ansvar/
produkt specialist, Länsförsäkringar
Martin Sundblad, Senior Councel, 
AstraZeneca
Patrik Tolf, Deputy CFO & Group 
 Treasurer, Volvo Car Group 
Erika Wikman, Director Sustainability 
Communication, Public Affair, Volvo Car 
Group
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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:

Sami Aaraj, Agresso 
Petter Aasheim, Advokatfirman Ahlstedt; 
Andrea Ahlberg, Transportstyrelsen 
Inga-Britt Ahlenius, Assar Gabrielssons 
gästprofessur 
Fredrik Albihn, EY 
Lisa Alfredson, Amzungo AB 
Rebecka Alfredsson, PwC 
My Alnebratt, Andra AP-fonden 
Anna-Lena Alvekrans, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Mattias Andersson, SKF 
Martin Andersson, Withpeople 
Tomas Andersson, Strandska AB 
Mats Antonsson, Polisen 
Nina Aresund, Volvo Group 
Per-Olof Arnäs, Chalmers University of 
Technology/CLOSER 
Erik Arvidsson, Censor AB 
Anders Assarson, PwC
Björn Axelsson, Volvo Group Trucks 
Operations
Daniel Bachman, Qoros Automotive Co. 
Cecilia Baumann, Agresso 
Alexander Bergh, PwC 
Maria Berglund, Deloitte 
Robert Bergqvist, SEB 
Tomas Billing, Nordstjernan 
Janne Björge, NineYards 
Lisa Björk, Västra Götalandsregionen 
Michael Bogdan, Goldman Sachs 
Håkan Bohlin, Sjätte AP-fonden 
Paula Braun, Lean Concepts 
Jonas Brogård, Censor AB 
Sobhan Bromandi, Blomdahl & Bromandi 
Dan Bullarbo, Setterwalls Advokatbyrå 
Lisa Burden, Svensk Handel 
Johan Bäckman, Awesome Group AB 
Ingemar Börjesson, Hogia 
Catarina Böös, PwC 
Hanna Carlgren, Scandic Backadal 
Göran Carstedt 
Robin Cleverly, Law of the Sea UK 
 Hydrographic Office 
Bile Daar, Danske Bank Markets 
Silvia Dahlberg, Advokatfirman Vinge 
Karin Dahlborg, Mikamottagningen 
Jörg-Thomas Dierks, Meda Group 
Jessica Ebbesson, Deloitte 
Axel Edh, Volvo Car Group 
Anna Eggelind, Rädda Barnen 
Helene Ekblom, Helene Ekblom Surface 
and Pattern Design EF 
Maja-Malin Ekelöf, IF Metall 
Peter Eklund, Cisco Systems (Sweden) AB 
Michael Engberg, Polisen 
Rikard Engström, Trafikverket 
Johan Enochsson, Ingemar Claesson 
Konsult AB 
Mats Ericsson, Åklagarmyndigheten 
Göteborg 
Karin Eriksson, BRG 
Jan Fager, JM Fager 
Carl Fhager, MAQS 
Anna Fougelberg, Volvo Group 
Magnus Fransson, PwC 
Pernilla Fransson, Trafikverket 
Kari Gardelin, Europeiska Kommissionen 
Dr Philippe Garo, The McLean Group

P-O Gerhard Larsson, Skådespelar-
förbundet 
Seroj Ghazarian, Göteborgs Stad 
Max Glanselius, MAQS 
Jessica Gold, Findwise AB 
Birgitta Granquist, PwC 
Enar Gustavsson, Polisen 
Petra Göransson, Universitets- och 
högskolerådet 
Kristoffer Hagstedt, Whywaste AB 
Carina Halvord, Universeum 
Johan Hampf, PGA 
Johannes Hartvigson, Fair Trade Sweden 
Susanne Hedberg, Volvo Group 
Van Hoang, Business Sweden 
Åsa Helg, GlaGlaZo AB 
David Hellsing, KGH Customs Services 
Patrik Hermansson, ICA 
Mattias Hermansson, Acando 
Marie Hogander, Chalmers 
Johan Human, SKF 
Sebastian Höglin Thordén, Whywaste AB 
Sara Ihrlund, Consortio Fashion Group 
Zuzan Ismail, Kvinnojour Terra Fem 
Henrik Jarlebratt, Volvo Car Group 
Poly Jensell, Swedbergs advokatbyrå 
Fredrik Jilmstad, PwC 
Jenny Johansson, PwC 
Filip Johansson, PwC 
Samuel Johansson, Stena Adactum 
Magnus Johansson, MQ 
Håkan Johansson, Systembolaget 
Tom Johnstone, SKF 
Rosa Jonasardottir, Volvo Group 
Pernilla Jonsson, Kairos Future 
Reimo Juks, Riksbanken 
Magnus Jäderberg, Trafikkontoret 
Göteborg 
Alexander Kandiloros, Ninjaprint AB 
Andreas Karlsson, Imap 
Robert Karlsson, Polisen 
Urban Karlsson, Förvaltningsrätten 
Niklas Kihlberg, Volvo Car Group 
Carin Kindbom, Svenska Mässan 
Peter Kleen, Trade Policy Consultant 
Jennie Knutsson, Havs- och vatten-
myndigheten 
Cecilia Kocken, Procter & Gamble 
Jackie Kothbauer 
Hediye Kurt, Åklagarmyndigheten Borås 
John Kuruvill, Taggle Internet Ventures 
Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB 
Martin Källervald, EKN 
Hanna Lagerkvist, Deloitte 
Erik Lampinen, Hogia 
Anna Lantz, Göteborgs tingsrätt 
Hans Larsson, Linderyd Advisory AB 
Johanna Larsson, Handelsbanken 
Mats-Ola Larssons, Trafikkontoret 
Göteborg 
Mikael Laurin, Laurin Maritime AB 
Rune Lavin, tidigare bl a Regeringsrätten/
Högsta förvaltningsdomstolen 
Manuela Leijerfelt, Sirius EU-byrå 
Lisa Liljenberg, Passal 
Jan Lindberg, JEFF Electronics AB 
Eric Lindblad, Keolis 
Elin Lindén, SKF Global Technical Centers 
China & India 

Johanna Linder, Läkare utan gränser 
Mari-Anne Lindhardt, MAQS 
Emil Lindholm, DB Schenker 
Henrik Lindholm, Nudie Jeans Co 
Peter Linné, journalist 
Christian Lulek, Marknadsskaparen AB 
Magnus Lundin, Autoadapt 
Pether Lundin, Polisen 
Sofia Lundquist, Volvo Group 
Julie Maes, Volvo Powertrain 
Henrik Magnusson, SKF 
Petra Malmström, Mikamottagningen 
Ulf Mannervik, NormannPartners 
Anna Mellin, Havs och vattenmyndigheten 
Dajana Mirborn, Modern Time Group 
Robert Mjösén, Advokatfirman Credo 
Åke Modig, Modig & Partners AB 
Navid Modiri
Henrik Munthe, Stena Adactum 
Sofia Mårtensson, Bygglogistik 
Johannes Nielsen, Ingemar Claesson 
Konsult AB 
Carl Norberg, EY 
Mia Nordblom, PwC 
Peter Norman, tidigare Regeringen 
Åse Nyberg, Närhälsan 
Anders Nyberg, Kapsch TrafficCom AB 
Sven Nyman, Rational Asset  
Management AB 
Per-Olof Nyström, Svenska Handels-
banken 
Cathal O´Currain, advokat, Irland 
Anders Ohlsson, TNS-Gallup 
Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå 
Rikard Olsson, Ekan Management 
Magnus Olsson, Nordals Härads Sparbank 
Claes Ottosson, ICA 
Johan Palmgren, PwC 
Akash Passey, Volvo Bus Corporation 
Helena Patton, Law of the Sea UK 
 Hydrographic Office 
Magnus Pauli, Vinge
Mats Paulsson, Polisen 
Thomas Pedersen, Acando 
Lars-Olof Pekkari, Volvo Bus Corporation 
Anders Peterson, Stena Line Freight 
Tobias Pettersson, Volvo Group 
Anne-Charlotte Radtke, Volvo Car Group 
Thomas Rickne, DPS 
Stefan Risö, Stefan Risö Advokatbyrå 
Fredrik Rogö, Göteborgs Stad 
Helena Rosén Andersson, Advokatfirman 
Lindahl 
Jonas Rosengren, Vinge 
Maria Rosenkrantz Sundemo, Volvo 
Group 
Christina Rydebrink, SCA 
Jörgen Rönning, GOT-IT AB 
Sebastian Scheiman, Centrum för rättvisa 
Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge 
Björn Sjöstrand, Varberg Energi 
Cecilia Skingsley, Riksbanken 
Henrik Skoglundh, Kriminalvården 
Jörgen Sköld, Advokatfirman Morris 
Emma Smart, Stylt trampoli 
Anders Sparlund, AWA Patent 
Annika Stanislaus, Allmänna 
 advokatbyrån 

Franke Steman, Lorensbergs 
 Organisationskonsulter
Patrik Stenberg, Volvo Group 
Fredrik Stenhagen, Volvo Group 
Frank Stenman, Stenman and Thylefors 
Maria Sterup, Åklagarmyndigheten 
Göteborg 
Ossian Stiernstrand, Göteborg & Co 
Fredrik Stigerud, EY 
Anders Strid, Vinge 
Anders Ström, UniBet 
Thomas Svahn, Advectas 
Robin Svensén, Tyréns AB 
Emma Svensson, Sahlgrenska 
Universitets sjukhuset 
Jan Svensson, Investment AB Latour 
Torbjörn Svensson, ICA 
Cecilia Sverneborn, Skatteverket 
Christer Svärd, Volvo Group 
Gunnar Söderberg, Unionen 
Birgitta Söderberg, SKF 
Björn Söderberg, Fair Enterprise Network 
Jan Söderlund, SKF 
Fredrik Ternström, Göteborgs Hamn AB 
Claes Thimfors, PwC 
Peter Thorpman, SKF 
Katarina Thorstensson, Göteborg & Co 
Patrick Thulin, APM Terminals 
Erik Tiberg, Justitiedepartementet 
Peter Torpman, SKF 
Anette Törnqvist, Skatteverket 
Madelene Ullbro, Lindex 
Kim Ullman, Concordia Maritime AB 
Patrik Unell, Mediacom 
Jessica Wadin, Lunds universitet 
Bernt Wahlsten, Göteborgs Stad 
Ulf Wahlström, Valentin & Byhr 
Bengt Wahlström, Företag & Framtid AB 
Magnus Wallenius, Göteborgs kommun 
David Vallin, Swedbank Robur 
Jarno Vanhatapio, ZooZoo 
John Wedel, Business Region Göteborg 
Lena Vennström, Volvo Car Group 
Ingrid Westefors, Ekobanken 
Johan Wester, Stena Adactum 
Thomas Wetterlundh, Advokatfirman 
Vinge 
Peter Wik, MAQS 
Erica Wikman, Volvo Car Group 
Gordon Wilmsmeier, United Nations 
Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean
Lina Winkler, Göteborgs tingsrätt 
Mia von Wachenfelt, Passal 
Rikard Zachrisson, Z Revision &  
Rådgivning AB 
Peter Zeijersborger, Zeijersborger & Co 
Ingrid Zweers Franceschini, Agresso 
Jenny Åkerwall, Amzungo AB 

GÄSTFÖRELÄSARE FRÅN YRKESLIVET
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