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Organisationer som vill bedriva en långsiktigt 

framgångsrik verksamhet ställs ständigt inför  

nya möjligheter och utmaningar. Hållbarhet är  

ett exempel. Ytterst är detta en fråga om våra 

samhällens fortbestånd och kräver allt mer 

uppmärk samhet. FN har nyligen klubbat 17 

konkreta hållbarhetsmål som ska vara uppfyllda till 

2030. För detta krävs både utveckling och överföring  

av kunskap. Tanken är att dessa ambitiösa målsättningar 

ska förverkligas genom ett nära samarbete mellan akademin och 

det omgivande samhället. Här har Handelshögskolan en roll att spela i kraft av  

vår hållbarhetsrelaterade forskning, utbildning och vår nära samverkan med 

samhället i övrigt. 

 En annan utmaning är den snabba teknologiska utvecklingen som möjliggör  

nya innovativa lösningar för centrala utmaningar, men som också ger upphov  

till svåröverblickbara strukturförändringar. Vi bevittnar framväxten av nya, 

nätbaserade tjänsteföretag inom till exempel taxi- och hotellbranschen, företag 

med en ny affärslogik, utan vare sig fordonsflotta, fastigheter eller anställda. 

Hur påverkar detta vår existerande förståelse av marknader och affärsmodeller? 

Får det konsekvenser för social och ekonomisk hållbarhet? Vilka nya möjligheter 

skapas och hur påverkas grundläggande samhällsstrukturer? 

 Det är en snabbt föränderlig värld vi går till mötes, förändringar som ständigt 

återspeglas i utvecklingen av Handelshögskolans verksamhet. 

Välkommen till årets magasin!

Per Cramér, rektor



Handelshögskolan är miljö certifierad enligt ISO14001.

2013 beviljades Handelshögskolan AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program.  
Denna kvalitetssäkring anses internationellt som den mest prestigefyllda ett MBA-program  
kan få och utgör en global standard för MBA-program.

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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Eftersom det är en sådan hype kring nudging just 
nu, används begreppet i alla möjliga sammanhang 
där man försöker åstadkomma beteendeföränd
ringar. Men egentligen handlar nudging, precis 
som namnet antyder, om att på ett vetenskapligt 
sätt utforma enkla ”knuffar” i önskvärd riktning, 
ofta i en social kontext.
 – En nudge mot mer hållbara matvanor kan 
vara att byta plats på rätterna på buffébordet. 
Placeras grönsakerna i början av buffén så  
finns det helt enkelt inte så mycket plats kvar  
på  tallriken när du kommer till köttet. Ett annat 
exempel är när ett amerikanskt elbolag satte 
 smileys på elförbrukningsrapporterna till  
kund erna. De som använt mindre energi än 

genomsnittet i sitt område fick en glad smiley.  
De som använt mer fick en ledsen smiley och  
tips om hur de kunde minska sin förbrukning,  
säger  Christina Gravert.

Påverkan utan förbud eller  
stora ekonomiska belöningar
För att få kallas en nudge måste insatsen göras 
utan att introducera nya regelverk eller stora 
 ekonomiska incitament. Att införa ett förbud 
mot att röka inomhus eller att dela ut gratis 
elcyklar för att förändra resbeteenden är alltså 
inte  exempel på nudging.
 – Dessutom ska det genomföras på ett 
förut säg bart sätt för att räknas som nudging. 

Nudging är det nya svarta inom beteendeekonomin. Googlar du ordet får du 1 500 000 träffar,  

de allra flesta från de senaste åren. Men vad är egentligen nudging och i vilka sammanhang används  

det för att påverka människors beteenden? Christina Gravert bjuder på en snabblektion i ämnet.

 
NUDGING-HISTORIA: 
Begreppet nudging skapades  
av ekonomen Richard Thaler 
och juristen Cass Sunstein. 
Deras bok ”Nudge: improving 
decisions on health, wealth  
and happiness” kom ut 2008.  
Där definieras nudging så här:
”A nudge, as we will use the 
term, is any aspect of the choice 
architecture that alters people’s 
behaviour in a predictable way 
without forbidding any options or 
significantly changing their eco-
nomic incentives. To count as a 
nudge, the intervention must be 
easy and cheap to avoid”.

4



Nudging handlar om att ge 
konsumenterna en liten knuff i 
rätt riktning. Det kan vara små 
insatser som gör det lättare 
att välja till exempel hållbara 
alternativ.

Christina Gravert

– EN LITEN KNUFF  
I RÄTT RIKTNING

NUDGING

Det räcker inte att slumpmässigt förändra något 
och hoppas att det funkar. Du måste testa innan 
du implementerar, säger Christina Gravert.

Self zero vs self one
I sin egen forskning vill Christina Gravert för
djupa kunskaperna om hur nudging fungerar. 
Just nu är hon särskilt intresserad av fenomenet 
dynamic inconsistency och hur det påverkar 
våra val.
 – På morgonen så bestämmer du dig för att äta 
en nyttig sallad till lunch. Vid tidpunkten noll 
har alltså det vi kallar för ditt self zero en plan för 
hur du ska bete dig vid lunchtid. Men när det blir 
lunch känner du dig väldigt hungrig; mötet var 
långt och hamburgaren ser god ut, så ditt self one 
väljer hamburgaren. Men nu kommer ditt self 
zero att bli upprört, för det ville ju att du skulle 
välja salladen. Det är vad vi kallar dynamic 
inconsistency. Det hänger ihop med vår tendens 
att lägga extra vikt vid nuet och tro att utma
ningarna kommer att vara lättare i fram tiden. 

”I morgon kommer det att vara enkelt att gå  
till gymmet, men i dag är jag otroligt trött”.  
Jag är intresserad av de här tankemönstren och  
hur vi kan utforma nudgear för att komma 
runt dem. 

Introducerade ämnet med en nudgeathon
Christina Gravert har snabbt blivit något av en 
auktoritet inom nudging. Hon är ofta ute och 
föreläser eller håller i workshops i ämnet, både  
i Sverige och utomlands. Ändå var det bara ett 
och ett halvt år sedan hon kom till Handels
högskolan från Berlin via Århus. 
 – Jag fick en flygande start här i Göteborg  
mycket tack vare att jag arrangerade en  
”nudgeathon”. Det var en slags experiment 
workshop, upplagd som en tävling, där vi testade 
olika nudgear i ett riktigt case. Workshopen  
var öppen för alla intresserade studenter och det 
kom deltagare från flera olika universitet och  
länder. Vi fick mycket publicitet och sedan har 
det bara rullat på, säger Christina Gravert.

CHRISTINA GRAVERT
Kandidatexamen från the Tech
nical University of Berlin och 
master i International Economic 
Consulting från universitetet i 
Aarhus där hon även doktor
era de. Träffade Katarina 
Nordblom som lockade henne 
till Handelshögskolan som 
post doc. 
 Tillsammans med Fredrik 
Carlsson och Olof Johansson 
Stenman har hon fått forsknings
anslag på tre miljoner  kronor  
för att forska kring hållbarhet  
och nudging. Nu söker hon  
samarbete med organisationer  
som är intresserade av att 
prova  nudging.
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Allt började på en aspirantutbildning för 
utrikesfödda akademiker. I slutet av kursen  
såg deltagarna väldigt positivt på framtiden,  
alla utom en man i 50årsåldern från Irak. 
Vedran Omanović berättar:
 – Han sa: Jag har bott i Sverige i tio år och  
är utbildad revisor. Jag har sökt massor av 
jobb men inte ens blivit kallad på intervju.  
Hur kommer det sig? Han pratade bra 
svenska och hade ett eftertraktat yrke men 
kunde inte få jobb. Jag började fundera.

Funderingar blev forskarkarriär
Vedran Omanović doktorerade vid 
Handels högskolan 2006. I studien följde 
han ett stort antal företags mångfalds
arbete under nio månader. Han insåg att 
även om man rent retoriskt var väldigt 
öppna för mångfald blev det inte alltid så 
i praktiken.

– När det kom till implementering så prio
riterades det strikt affärsmässiga medan de 
sociala, mjuka aspekterna försvann från 
dagordningen.

Detaljhandeln som dörröppnare
I sitt nya projektet studerar Vedran 
Omanović om detaljhandeln kan hjälpa 
unga, utlandsfödda in på arbets mark
naden. Projektet finansieras av Handelns 
utvecklingsråd. 
 – Detaljhandeln är väl lämpad. Både 
med tanke på att ganska många ungdomar 
jobbar där, och att många personer med 
utländsk bakgrund öppnar eget i den  
sektorn. Nu ska vi skapa nya, systematiska 
kunskaper om hur detaljhandeln kan bidra 
till en lösning. Och vi vill gärna ha kontakt 
med företag som vill ställa upp som studie
objekt, säger Vedran Omanović.

INTERNETVANOR AVSLÖJAR  
DIN PERSONLIGHET
Tittar du mycket på film och serier via 
internet, helst letar information med 
hjälp av Google, mejlar mycket i jobbet 
och läser bloggar regelbundet? Då är 
du antagligen en lat och öppen person. 
 Det visar en ny studie från Centrum 
för konsumtionsvetenskap. Öppna och 
mer utåtriktade  personer använder 
internet mer än andra.  Studiens resul
tat går därmed emot en vanlig bild av 
internetanvändare som introverta, och 
att ökad internetanvändning gör oss 
mer isolerade. 
 Det finns ett samband mellan daglig 
internetanvändning och lathet. Främst 
förknippas lathet med onlinespelande 
och tv/filmtjänster. Men sambandet 
gäller även nyttoaktiviteter, där det  
kan handla om att man vill underlätta  
i sin vardag.

KAN DETALJHANDELN  
HJÄLPA UNGA OCH UTLANDS-
FÖDDA UT I ARBETSLIVET ?
När Vedran Omanović kom till Sverige från Bosnien-Hercegovina tänkte han 
stanna i tre månader. I dag, 23 år senare, hoppas han med sin forskning kunna 
bidra till att lösa ett av våra mer utmanande samhällsproblem – att etablera 
unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden.

VEDRAN OMANOVIĆ
Forskare vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan. Forskningsområden: mångfald  
i organisationer, organisationsförändringar samt omstrukturering/omställning. Aktuell i projektet  
”Etablering av unga och utlandsfödda inom detaljhandeln” tillsammans med professor Ola Bergström.

Konsumenter som köper Fairtrade 
märkt kaffe utgår sannolikt från att de  
gynnar fattiga kaffeodlare. Vad konsu
menter kanske inte vet är att rättvise
märkt kaffe i butiken är dyrare än vad 
som motiveras av själva kostnaden för  
märkningen och produktionen. Det 
menar Dick Durevall, professor i national
ekonomi vid Handelshögskolan, som i 
tidskriften Ekonomisk Debatt presen
terade en ny studie om den svenska 
 kaffe marknaden. 

FAIRTRADE-KAFFE  
INTE SÅ ”FAIR”
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Helene Brembeck är etnolog och  
före ståndare för Centrum för konsum
tions vetenskap. Hon är aktiv i flera 
forsknings projekt, bland annat i 
ett kallat ”Consumer logistics”.
 – Vi har studerat hur männi
skor utan bil gör för att transportera 
hem sina inköp. I det här projektet  
använde vi en så kallad walk along 
metod där vi filmade och intervjuade 
för att förstå hur deras vardagslogistik 
fungerar, säger Helene Brembeck.

Vitt fält i forskningen
Varornas väg från butiken till  
hemmet har hittills varit ett vitt fält 
i forskningen.
 – Just nu pratar hela Europa om  
hållbara städer och hur man ska 
komma ifrån normen att välja bilen. 
Så det är hög tid att utforska ämnet. 
Vi följde tio barnfamiljer och tio äldre 
personer i Göteborg och i Toulouse  
i Frankrike, säger Helene Brembeck.

Hinder och möjligheter
Studien visar att praktiska hinder som packutrymme på bussar 
och cyklar kan innebära problem, men också att sociala normer 
kan ställa till det.
 – Det är till exempel inte socialt accepterat att vingla hem  
i trafiken med ett barn bak på cykeln och matkassar på styret. 
Det intressanta är att se hur människor utvecklar nya strategier  
och köpmönster för att klara sina transporter, säger 
Helene Brembeck.

Niklas Arvidsson är knuten till 
Centre for Retailing. Han forskar 

om den växande näthandelns  
effekter på citylogistik och miljö. 

 – Det mesta tyder på att det är 
miljö smart med näthandel. Men för 
den sista kilometern hem till konsum
enterna finns det en rejäl förbättrings
potential. Fram tills dess är transport
erna ofta effektiva och  storskaliga, 
säger Niklas Arvidsson.

Mikrofordon sista kilometern
I forskningsprojekt ”Bus rapid distri
bution” tittar nu Niklas Arvidsson på  
nya sätt att leverera gods till hushållen.
 – Principen vi tror på är att köra 
stora fordon så nära som möjligt  
och sedan använda smidiga och 
miljö riktiga mikrofordon som 
elgods cyklar sista sträckan. Våra 
uträkningar visar att man kan 
minska både utsläpp och kost
nader genom att jobba så, säger 
 Niklas  Arvidsson.

Göteborgsluften som att röka nio cigaretter
Hur viktigt är det egentligen med hållbara transporter? 
 – Vi förfasar oss över luftkvaliteten i andra städer. Att leva 
i Bejing är till exempel jämförbart med att röka 40 cigaretter 
om dagen. Men att andas Göteborgsluft motsvarar ungefär nio 
cigaretter om dagen. Dessutom är det bökigt och farligt med 
stora fordon inne i stadsmiljöer och det är något som handeln 
gärna vill förbättra, säger Niklas Arvidsson.

HELENE BREMBECK
Professor i etnologi. Har jobbat på Centrum  
för konsumtionsvetenskap sedan det startade 
för 15 år sen. I dag delar hon föreståndarskapet 
med Ulrika Holmberg.

NIKLAS ARVIDSSON
Doktorerade i hållbara transporter 2013. Knuten 
till Centre for Retailing på Företagsekonomiska 
institutionen. Projektet ”Rapid bus distribution” 
finansieras av Handelns utvecklingsfond och 
SWECO.

HÅLLBARA TRANSPORTER 

HELA VÄGEN HEM
Centrum för konsumtionsvetenskap och Centre for Retailing är tillsammans störst i Sverige inom  

handelsforskning. Forskningen utgår från olika perspektiv och kompletterar varandra. Ett bra exempel  
är två projekt som handlar om hur det vi köper ska komma hela vägen hem på bästa sätt.
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MANNHEIMER SWARTLING 

FÖRDJUPAR  
SAMARBETET

Hillevi Börjesson, partner på Mannheimer Swartling.  
Alumn från Handelshögskolans juristprogram 2004. 
Stefan Brocker, partner på Mannheimer Swartling.  
Alumn från Handels hög skolans juristprogram 1997.
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MANNHEIMER SWARTLING 

FÖRDJUPAR  
SAMARBETET Handelshögskolan är en viktig rekryteringsbas och kunskaps  

partner för Mannheimer Swartling. Nu vill advokatbyrån fördjupa 
sam arbetet och inte bara med juridiska institutionen utan även med 
övriga delar av Handelshögskolan.
 – Vårt yrke blir mer och mer multidisciplinärt. Vi behöver ha  
koll på vad som händer inom områden som ekonomi, logistik, miljö
frågor och så vidare, kunskaper som bara delvis handlar om juridik 
men som vi måste ha med oss för att kunna vara bra rådgivare,  
säger Stefan Brocker.

Ett ömsesidigt utbyte
Partnerskapet har redan resulterat i ökade möjligheter att delta i 
olika seminarier och knyta nya kontakter i olika mentor skaps projekt, 
men Hillevi Börjesson poängterar att det handlar om ett ömse
sidigt utbyte. 
 – Vi får ta del av Handelshögskolans nätverk, erfarenheter och 
akademiska kompetenser, men vi får också möjlighet att bidra med 
näringslivsinput. Det är ju en fantastisk möjlighet om vi från arbets
livet kan vara med och påverka utbildningen på ett sätt som vi vet  
är relevant för yrkesutövningen efteråt.

Framtidens jurister behöver kunna ännu mer
Handelshögskolan håller precis på att se över juristutbildningen 
för framtiden och är förstås intresserade av inspel från omvärlden. 
Mannheimer Swartling är med i en referensgrupp för detta och ser 
att framtidens jurister behöver kunna mer.
 – Den sociala förmågan blir allt viktigare. Som jurist får du  
träffa väldigt många olika personlighetstyper och behöver en bred 
förståelse för samhället. Vi ser också en ökad internationalisering 
där vi jobbar på olika kontinenter, med olika kulturer. Av våra elva 
kontor ligger sju utomlands. Det här är något som studenterna  
behöver  förberedas för, säger Hillevi Börjesson.
 – Det interkulturella är jätteviktigt. De olika rättssystemen går 
tillbaka till historia och kultur. När du sitter runt ett internationellt 
förhandlingsbord är det viktigt att  förstå att det du säger kan tolkas 
på olika sätt, instämmer Stefan Brocker.

Advokatbyrån Mannheimer Swartling har  
samarbetat med Handelshögskolan under en 
längre tid. Nu tar man ytterligare ett steg  
och blir Associate Partner. Målsättningen är  
ett både djupare och bredare utbyte.

Det är en fantastisk möjlighet att 
vara med och påverka utbildningen 
på ett sätt som vi vet är relevant  
för yrkesutövningen efteråt”.

Hillevi Börjesson

 
MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ
Affärsjurister med 520 anställda i åtta länder. Kontor i Berlin, Bryssel, 
 Frankfurt, Göteborg, Helsingborg, Hongkong, Malmö, Moskva, New York, 
Shanghai och Stockholm. De senaste tolv åren framröstad som den mest 
populära advokatbyrån bland svenska juridikstudenter.

ASSOCIATE PARTNER
Partnerprogrammet är en samarbetsform designad för att skapa värde för 
båda parter. Utbyte sker inom fyra huvudområden: exponering, rekrytering 
och employer branding, kompetensutveckling samt rådgivande mötes
platser. Partnerskapet regleras genom ett treårigt avtal.
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Göteborgs Stad sökte statliga pengar för att satsa på inno
vativ stadsutveckling och fick 35 miljoner för sex projekt i 
 Kvillebäcken, på Hisingen. 
 – Mitt uppdrag var att titta på hur man använde medlen 
och vilken skillnad de gjorde, men också hur processen såg 
ut. Under projektet satt jag till exempel med på ett antal 
möten och lyssnade. Det var väldigt spännande, säger 
Sara Brorström. 

Utvecklingspengar stimulerar
Många offentliga organisationer tampas med uppdraget 
att bli mer innovativa, men ämnet är inte särskilt utforskat. 
Sara Brorström ser både hinder och möjligheter:
 – När det finns pengar öronmärkta för tjänstemän att 
verkligen tänka ”utanför boxen” så blir det också legitimt 
att driva egna idéer som man kanske annars inte hade gjort, 
något som förstås gynnar innovationsklimatet. 
 

Svårt att skriva innovativa ansökningar
Problemen uppstår i stället när innovativa idéer tidigt  
måste beskrivas i detalj i samband med ansökningar eller 
upphandlingar.
 – Det är svårt att skriva innovativa ansökningar. Ett av 
projekten i Kvillebäcken handlade om att ge de nya skyttlarna 
över älven mer miljöriktiga motorer. När ansökningarna 
skrevs fanns en teknik som var bättre utsläppsmässigt. Med 
tiden dök det upp en ny och ännu bättre lösning, men att byta 
spår längs vägen är väldigt krävande. Här borde processen 
vara mer flexibel och utforskande, säger Sara Brorström.

Bra insikter för framtiden
Av Kvillebäckens sex projekt var det bara drygt häften som 
genomfördes. Men enligt Sara Brorström behöver inte det  
i sig vara ett dåligt resultat på längre sikt.
 – Vissa saker blev bra och vissa stötte på patrull. Men man 
testade mycket och staden kan dra lärdom av det som hände 
här när man planerar andra områden, säger Sara  Brorström.

NYA RÖN OM 
STADSUTVECKLING 
OCH INNOVATIONER

SARA BRORSTRÖM
Forskare på Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan. 
Den aktuella studien presenteras i artikeln ”Implementing  innovative 
ideas in a city: good solutions on paper but not in practice?”  
i  tidskriften International Journal of Public Sector Management.

Nya stadsdelen Kvillebäcken är en arena  
för både hållbara stadsutvecklingsprojekt 

och för Sara Brorströms forskning.

Hur fungerar innovativ stadsutveckling i offentlig  
regi? Sara Brorström har följt sex utvecklingsprojekt  
i Kvillebäcken på nära håll och konstaterar att  
öronmärkta utvecklingspengar är bra för idéhöjden,  
men att upphandlingar och administration sätter  
käppar i hjulet.
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STADEN & KAPITALET

Forskare har tidigare mest varit intresserade  
av hur sparbanker och affärsbanker fick sitt 
genombrott. Vad som fanns innan dess är 
mer outforskat.
 – Man har tittat på kreditmarknaden 
i mindre städer, men varken Stockholm 
eller Göteborg har undersökts förut, säger 
Per Hallén.

Ett ekonomhistoriskt fynd
Per Halléns arbete har gett nya insikter om 
en relativt okänd yrkesgrupp, mycket tack 
vare ett unikt arkivfynd – en stadsmäklares 
böcker, helt orörda sedan 1907. 
 – Jag har aldrig varit med om något lik
nande. Vi fick in en inslagen packe papper 
med snören och sigill. Materialet är en guld
gruva. Böckerna visar hela stadsmäklare 
C.T. Ölischs verksamhet, varje transaktion, 
dag för dag, säger Per Hallén.

En osynlig länk avslöjas
Stadsmäklare sysslade med såväl varu
transporter som fastighetsaffärer, men de 
förmedlade även lån.

– Stadsmäklarna byggde upp en väldig kun
skap om de som skulle ge och ta lån. Vi kan 
också se att de senare går in som styrelse
ledamöter i banker. De kände ju till vilka 
som var pålitliga, något som måste ha varit 
viktigt för en nyetablerad bank.

Rika änkor stora långivare
Intressant är också att det fanns så många 
kvinnliga långivare. 
 – Kvinnor var viktiga för kreditmark
naden, även under den första hälften av 
1800talet. Före 1848 fick inte kvinnor 
driva affärsrörelser, såvida de inte var änkor 
och bara så länge de inte gifte om sig, säger 
Per Hallén.

Ekonomhistorikern Per Hallén och hans kollegor har undersökt hur Göteborgs 
kreditmarknad såg ut under 1800-talet. Forskningen kastar nytt ljus över  
hur viktiga stadens mer informella långivare var. Arbetet har resulterat både  
i en bok och i en kommande utställning på Göteborgs stadsmuseum.

PER HALLÉN
Doktor och universitetslektor i ekonomisk historia.  
Aktuell med boken ”Krona eller klave. Olika sidor 
av mynt och krediter under Göteborgs 1800
tal” tillsammans med Martin Fritz och LiliAnnè 
 Aldman, samt med utställningen ”Staden & kapi
talet” på  Göteborgs stadsmuseum. Forskningen 
finansieras av  Torsten Söderbergs Stiftelse.

NY HISTORISK DATABAS 
VISAR SVENSKARNAS LÖNER
I den historiska lönedatabasen, HILD, 
finns den viktigaste officiella löne stati
stiken för åren 1865–1990. Målet har 
varit att samla de svenska lönesiffrorna 
i en och samma databas och göra 
underlaget tillgängligt för forskare, 
 studenter och allmänheten. 
 Arbetet med den nya databasen 
bedrivs vid Institutionen för ekonomi 
och samhälle, avdelningen för ekono
misk historia, under ledning av fors
karna professor Christer Lundh och 
doktor Svante Prado. HILDprojektet 
har genomförts med finansiellt stöd 
från Riksbankens Jubileumsfond och 
 Göteborgs universitet.
 Exempel ur lönedatabasen:
•  1856 hade en bondpiga en årslön  

på 52 kronor. 
•  1945 var en normal årsinkomst för en 

banktjänsteman cirka 7 500 kronor.
•  1980 tjänade en kvinna inom verk

stadsindustrin i Storstockholm 37 kr 
i timmen.

Här finns lönedatabasen:  
es.handels.gu.se/avdelningar/avdel
ningenforekonomiskhistoria

BÄTTRE ANALYS KAN VARNA 
FÖR BANK  KRASCHER
Kassaflödesanalyser ger i dag ingen 
väsentlig information om hur banker 
egentligen går. En orsak är att den 
nuvarande modellen för  rapportering 
av kassaflöde inte tar hänsyn till 
 bankers unika verksamhet. 
 En kassaflödesmodell som ger infor
mation om hur banken går, till exempel 
dess tillgång till kontanter, skulle vara 
ett viktigt verktyg för att se varnings
tecken på kommande bankkrascher, 
och för att kunna förhindra dem.  
Det skriver en samling forskare från 
GRI, Gothenburg Research Institute 
vid Handelshögskolan, i en ny bok.
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Handelshögskolans masterprogram Marketing & Consumption har en tydlig 
hållbarhetsinriktning.
 – Det fanns en grön tråd i utbildningen. Vi läste kurser som Sustainable 
 Marketing Management och diskuterade hållbara sätt att använda teorier och 
modeller och SCA hade bra koll på oss studenter redan under utbildningen, 
säger Heimar Svensson. 

Exjobb med rätt inriktning
Dessutom hade Heimar Svensson, tillsammans med en kurskamrat, gjort ett 
projektarbete som handlade om att marknadsföra hygienartiklar till kvinnor 
i utvecklingsländer.
 – Vi var på plats i Kenya i ungefär en månad och gjorde ett stort antal djup
intervjuer med unga tjejer om alternativa menstruationsskydd. Det är en  
tabufråga, särskilt på landsbygden, och SCA var väldigt intresserade både av 
hur vi hade skapat tillit och vad vi kommit fram till, säger Heimar Svensson.

En global utmaning
Nu har Heimar Svensson arbetat i snart två år som Corporate Branding 
 Coordinator, och ser många spännande utmaningar runt hörnet.
 – SCA har hållbarhet i hjärtat av företaget. Vår brand tagline är ”care of life” 
och det är inte bara något vi säger, vi agerar efter den devisen också. Men det är 
också ett globalt företag med 44 000 anställda i 60 länder så vi måste fortsätta 
att jobba hårt för att nå ut med vårt löfte, säger Heimar Svensson. 

På turné med Volvo Ocean Race
Det största projektet som Heimar Svensson har jobbat med så här långt är 
kappseglings tävlingen Volvo Ocean Race. 
 – SCAs båt hade en helt kvinnlig besättning. Det är något mycket ovanligt, så 
vi hade en annorlunda story att berätta. På varje stopp längs vägen fick vi chansen 
att visa upp varumärket. Vi pratade bland annat om hållbara skogsprojekt och  
om innovationer för att minska koldioxidutsläpp, säger Heimar Svensson.

FÄLTARBETE I KENYA GAV

SPÄNNANDE 
JOBB
Heimar Svensson tog sin masterexamen på en torsdag.  
Måndagen efter började han på sitt nya jobb som Corporate Branding  
Coordinator för SCA. Enligt honom själv var det mycket tack vare ett  
spännande fältarbete i Kenya och hållbarhetsprofil på utbildningen.
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MARKETING AND CONSUMPTION
Masterprogrammet Marketing and Consumption ger 
 förmåga att analysera och hantera marknadsförings
frågor på en dynamisk och komplex marknad.  
Det finns möjlighet att skräddarsy en personlig  
inriktning mot exempelvis hållbar marknadsföring 
eller marknadsföring av evenemang.
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  Under hösten 2015 besökte Handelshögskolan ett flertal studentmässor i Kina och Indien för rekrytering till masterutbildningarna.

  Återträff på Handelshögskolan för 1955 års studenter – 60 år senare!

  Handelshögskolans nyrenoverade lokaler på Viktoriagatan 13, med arbetsplatser, seminarierum, föreläsningssalar och en vacker piazza.  
I huset finns Institutionen för ekonomi och samhälle, GU School of Executive Education samt Centrum för konsumtionsvetenskap.

  Gunilla Bornmalm Jardelöw, tidigare rektor,  
och hennes make Gunnar Jardelöw donerade  
två konstverk till Handelshögskolan, bland  
annat detta av Astrid Sylwan.

  Vice riksbankschef Henry Ohlsson, 
tidigare professor i national ekonomi 
vid Handels hög skolan, berättade om 
Riksbankens arbete och de senaste 
penningpolitiska besluten.

  Nya hedersdoktorer utsedda 
av Handelshögskolan: 
Professorerna Inger Johanne 
Sand, Oslo universitet ( juridik) 
och Peter Berck, University of 
California Berkeley (ekonomi).

  Josefin Boman, Emelie Dimberg  
och Tove Mattsson, master-
studenter i marknads föring, 
tävlade i den nordiska finalen  
av ”L’Oréal Brandstorm 2015”. 

  Centrum för Global HRM har för 
första gången delat ut pris till bästa 
masteruppsats inom HR-området. 
Vinnarna blev Gustav Sjöholm 
(bilden) och Andray Wellington.
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  30-årsjubileet för de som började på internationella ekonomlinjen 1985 firades med en träff  
i dagarna två på Säröhus. Nätverket kommer att fortsätta träffas och samarbeta i framtiden.

  Statsminister Stefan Löfven besökte Handelshögskolan under rubriken ”A European Union  
of the people”. Bakom arrangemanget stod studentgruppen Brännpunkt Europa.

  ”Vår möjlighet till påverkan som konsumenter är stor”, sammanfattar masterstudenten 
Ellen Svanberg sin erfarenhet av att vinna en tävling där hon åkte till Ecuador för att prova  
på livet som passionsfruktplockare.

  2015 rekryterades nya studentambassadörer till arbetet med breddad rekrytering och  
ett samarbete med den nybildade stiftelsen Mitt Livs Val inleddes.

  Finansminister Magdalena Andersson besökte Handelshögskolan för att  
träffa studenter och tala om regeringens budget och det ekonomiska läget.

  Andra AP-fondens pris tilldelades Anna Adlarson och My Hammarström för uppsatsen 
”Är gröna obligationer ett finansiellt instrument som bidrar till en hållbar utveckling?” 
Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson ses i mitten.

  Senior Partner’s Day med Volvo Cars. Hans Oscarsson, 
CFO, berättade om företagets utveckling. 

  Ulf Petrusson, professor vid Juridiska institutionen 
och föreståndare för Institutet för innovation och 
samhällsförändring, tilldelades Diamantpriset 2015  
för sitt arbete med nyttiggörande av forskning.
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PÅ MULTINATIONELLA 
FÖRETAG

DUBBLA 
PERSPEKTIV

Intresset för multinationella företag har funnits 
med sedan Axèle Giroud började sin akademiska 
karriär på Sorbonneuniversitetet i Paris. 
 – Det är väldigt spännande att se hur multi
nationella företag organiserar sig för att klara 
av att arbeta i flera olika affärskulturer, något 
som ju innebär ganska stora utmaningar. Därför 
är det också naturligt att företag som agerar 
internationellt tenderar att vara mer kreativa. 
 Förmodligen handlar det om att de ständigt 
måste utmana sina invanda sätt att göra affärer, 
säger Axèle Giroud.

Bakom World Investment Report
En frågeställning som Axèle Giroud är särskilt 
intresserad av är kunskapsutbytet mellan inter
nationella företag och lokala leverantörer; varför 
det uppstår eller inte uppstår och hur det på 
verkar utvecklingen i värdländerna. Det ledde  
till arbete hos FN i Genève. 
 – Jag jobbade bland annat med UNCTADs 
World Investment Report. De stöttar utvecklings
länder i deras ekonomiska utveckling. Gräns
snittet mellan investeringar och utveckling är en 
viktig ingrediens, och eftersom det är min forsk
ningsfråga kunde jag både bidra och lära mig mer 
om policyarbete, säger Axèle Giroud.

Intresse från flera håll
De multinationella företagen står för en allt 
större andel av den globala ekonomin, något 
som gör att kunskaper i ämnet efterfrågas, från 
både företagen själva och värdländerna.
 – De multinationella företagen är intresserade 
av att få ett stabilt samarbete med lokala leveran
törer och vill gärna lära mer om hur de kan inter
agera på nya marknader. Från andra hållet ser 
vi stora skillnader i hur värdländerna lyckas ta 
till sig kunskap och lyfta sin nationella industri 
när det finns ett inflöde av utländskt kapital och 
knowhow. De är förstås intresserade av att förstå 
mekanismerna bakom, säger Axèle Giroud.

Sant multinationell forskare
Själv är Axèle Giroud föredömligt multinationell. 
Hon är utbildad i Frankrike, anställd i England 
och specialist på Asien. De närmaste åren är hon 
dessutom gästprofessor i Göteborg. 
 – Jag har träffat flera kollegor från Handels
högskolan via mitt ordförandeskap i EuroAsia 
Management Studies Association. Vi kommer 
att komplettera varandra väldigt bra. Här finns 
till exempel forskare som har nära kontakt med 
enskilda företag, något som kan ge en ny dimen
sion till min forskning, säger Axèle Giroud

 
VISITING PROFESSOR 
PROGRAMME
Programmet skapades 2009  
för att få en internationell injek
tion i forskning och undervisning 
på Handelshögskolan. 2014 
kunde en ny femårs period av 
programmet starta tack vare 
finansiellt stöd från Elanders AB,  
Stena AB, Stiftelsen Richard 
C Malmstens minne och Volvo 
Group. Hittills har 16 gästpro fes
sorer från åtta länder anställts, 
som vitaliserar forskningen och 
bidrar med relevanta special
kunskaper till det lokala närings
livet. Ytterligare nio gästprofes
sorer kommer att anställas 
under våren 2016.

AXÈLE GIROUD
Utbildad på universitetet i 
Bradford och på Université 
Paris 1 PanthéonSorbonne. 
Professor i International Busi
ness vid Alliance Manchester 
Business School, University  
of Manchester. Aktuell som 
nybliven gästprofessor på 
Handels högskolan i Göteborg.

Axèle Girouds forskningsområde är multinationella företag och hur  
de agerar i framför allt utvecklingsländer. Det som gör hennes arbete  
så speciellt är att hon samtidigt tittar på frågorna från värdlandets  
perspektiv. Nu är hon gästprofessor på Handelshögskolan.
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Martin AhrinLarsson och Anna Simmons är 
ordförande respektive vice ordförande i student
föreningen Handels Students for Sustainability 
(HaSS) med fokus på hållbarhet i alla dess former.
 – Vi profilerar oss som lite mer än den vanliga 
studentföreningen. Lite färre sittningar och lite 
fler seminarier. Men tanken är att det ska vara 
kul, det är ju spännande frågor det här, säger 
Martin AhrinLarsson.

Engagerade medlemmar
Föreningens projekt bygger på medlemmarnas 
idéer. Fokus ligger på föreläsningar; närmast en 
GMOföreläsning med paneldebatt och ett  
halvdagsseminarium om miljömärkning för  
finansiella tjänster. Men man tar också fram en 
kokbok om hållbar mat. 
 – Det är större uppslutning än vi trodde. Vi har 
snarare ett kapacitetsproblem. Vi hinner inte ta 

emot alla intresserade, säger Anna Simmons.

Resa till Bangladesh
Ett årligt återkommande projekt är EnviroTravel 
där HaSS tar med sig studenter ut i världen för att 
studera hållbarhetsfrågor på plats. I år åker de till 
Bangladesh och  temat för resan är arbetsvillkor 
inom sko och klädindustrin.
 – Det handlar inte om att belysa dåliga arbets
villkor, dessa känner vi redan till. I stället vill vi 
bygga upp struktur för fortsatt samarbete mellan 
studenter på Handelshögskolan och på lokala  
universitet. Vi förbereder oss med olika föreläs
ningar och de studenter som reser dit ska ha en  
uppsats idé eller annan projektidé med sig,  säger 
 Martin AhrinLarsson.

Hållbarhet som genomsyrar allt
Sedan 2013 har Handelshögskolan en strategisk 
målsättning att alla programstudenter ska ha 
kunskap och färdigheter relaterade till sociala, 
ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor. 
Verksamheten inom HaSS är ett bra komplement. 
Anna och Martin vill att alla studenter ska få med 
sig ett hållbarhetstänk, att förstå möjligheterna  
i ett hållbart samhälle.
 – Hållbarhet genomsyrar allt. Det handlar  
inte om att vi ska skydda oss från något ont. 
Visionen om ett bättre samhälle kan rymmas 
inom hållbarhetsarbetet.

Tio år har gått sedan Al Gore satte den globala uppvärmningen på  
kartan. Sedan dess har hållbar utveckling blivit en fråga att räkna med.  
Inte minst för Handels Students for Sustainability, som får så många  
projektförslag från engagerade medlemmar att de knappt hinner med.

 
OM FÖRENINGEN
Handels Students for Sustain
ability, HaSS, bildades 2012. 
Syftet är att göra det möjligt  
för skolans studenter att 
utvecklas till utmaningsdrivna 
förändringsagenter för en 
 hållbar samhällsomställning.
 Föreningen stöttas av 
Handels hög skolan genom 
HRHU (Handelshögskolans  
råd för hållbar utveckling).
 Vissa föreläsningar är öppna 
för allmänheten. Intresserade 
kan gå in och titta på förening
ens hemsida hass.hhgs.se.

hass.hhgs.se 

facebook.com/ 

HandelsStudentsFor 

Sustainability

HANDELSSTUDENTER FÖR 

HÅLLBARHET
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FAKTUMPRISET TILL FAKTUM JURISTERNA
Det finaste priset på tidningen Faktums 
årliga gala – Faktumpriset – gick 2015 
till Faktum juristerna, en verksamhet där 
juriststudenter bistår faktum försäljare 
och andra socialt utsatta grupper 
med kostnadsfri juridisk rådgivning. 
 Faktumjuristerna är också en av de 
ideella organisationer där studenter på 
kursen ”Praktisk humanjuridik och väl
färdsrätt” har möjlighet att göra praktik 
inom ramen för Juridiska institutionens 
Rättspraktik.

KVALITETSUTVECKLING GENOM 
ACKREDITERINGAR
För Handelshögskolan är det viktigt att sträva efter 
att ständigt utvecklas och bli bättre. Internationella 
ackrediteringar ger en kvalitetssäkring av forskning  
och utbildning och är ett viktigt instrument i detta 
arbete. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS  
sedan 2004 och av AMBA sedan 2013. 
 Nu pågår arbetet med att erhålla den tredje stora  
internationella ackrediteringen – AACSB. Besked 
om ackreditering väntas i juni 2016. Senare i år 
kommer Executive MBAprogrammet åter att 
 granskas för en förnyad ackreditering av AMBA.

Victoria Kedner och Niclas HolmgrenPersson  
har jobbat som studenttränare i tre terminer.  
De ser det som ett riktigt bra extrajobb som dess
utom fyller en viktig uppgift.
 – Varje vecka ger vi studenterna en uppgift 
kopplad till kursen. De skickar tillbaka ett skrift
ligt lösningsförslag. Sedan träffas vi i grupper  
och diskuterar problem som de har stött på och  
hur de bygger upp sin argumentation, säger 
 Victoria  Kedner. 

Bättre resultat i testgruppen
Försöket är inne på andra året. Utvärderingen 
visar på tydliga resultat med fler som klarar tentan 
och färre avhopp i gruppen som studenttränats.
 – Första terminen på Juristprogrammet kan 
vara lite kämpig. Det är upp till 250 studenter 

på föreläsningarna, så det finns inte så mycket 
utrymme för individuell feedback. Jag har kanske 
tio studenter i min grupp. Det blir andra samtal 
med mindre prestige och plats för frågor, säger 
Niclas HolmgrenPersson. 

Bra träning i argumentation
Det är inte bara studenterna som har lärt sig saker 
under projektets gång. Även studenttränarna har 
nytta av erfarenheten.
 – Det är lättare att sätta sig in i examinatorns 
roll nu. Det var lite av en ahaupplevelse och har 
gjort mig till en smartare student som förstår vad 
som är relevant, säger Victoria Kedner.
 – Jag har utvecklat min argumentation, och 
det är bra träning i den retoriska framställningen 
också, säger Niclas Holmgren Persson.

 
STUDENTTRÄNAR-
PROJEKTET
Startade höstterminen 2014 
på initiativ av Claes Martinson 
på Juridiska institutionen. 
Studenttränarna består av  
24 arvoderade studenter som  
läst tre år på juristprogram
met. Nästan samtliga första
årsstudenter ville vara med 
och gav mycket positiva 
omdömen efteråt.

Att lära andra är ett erkänt bra sätt att lära sig själv. Samtidigt har nya juridikstudenter  
ett behov av att få mer individuellt stöd i början av utbildningen. Juristprogrammet ville 
utforska om det fanns en ”win-win”-situation i att låta äldre studenter träna de yngre  
i ett ordnat projekt. Svaret var ett rungade ja!

NÄR STUDENTER LÄR STUDENTER

BÄTTRE RESULTAT
HANDELSSTUDENTER FÖR 

HÅLLBARHET

Victoria Kedner  
och Niclas Holmgren-Persson
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SÅ GÅR DET FÖR  
VÅRA STUDENTER

Tackat ja till ett arbete  
innan avslutad utbildning

Fick arbete 0–6 månader  
efter avslutad utbildning

Fick arbete 7 månader eller 
mer efter avslutad utbildning

Arbetssökande Annan sysselsättning  
(t ex föräldraledighet)

EK
ON

OM
ER

JU
RI

ST
ER

48 %

41 %

39 %

50 %

11 %

7 %

2 %

0 %

0 %

2 %

TID TILL FÖRSTA JOBBET

KONTAKTVÄG TILL FÖRSTA JOBBET EXEMPEL PÅ INGÅNGSPOSITIONER

Kommunikatör

Analytiker

Business development intern

Redovisningsekonom

Inköpsplanerare

International sales representative

Country manager

Ekonomiansvarig

Vd

Account manager

Samhällsplanerare

Junior product manager

Associate

Biträdande jurist

Handläggare

Notarie

Politiskt sakkunnig

Rådgivare

Skuldsanerare

Skatterådgivare

Tingsnotarie

Analyst

Utredare

Compliance officer

EKONOMER

JURISTER

Annons på företags/ 
organisations hemsida

Bekanta eller  
andra kontakter

Tidigare anställning  
eller sommarjobb

Arbetsförmedlingen

”Gadden” eller andra  
arbetsmarknadsdagar

Spontanansökan

Annons  
Career Service

Förfrågan direkt från  
arbetsgivare/headhunting

Exjobb/Uppsats

Platsannons i tidning

Startat eget

Övrigt

SKULLE REKOMMENDERA 
HANDELSHÖGSKOLAN  

TILL BLIVANDE STUDENTER !

90 %

Handelshögskolan har levererat välutbildade medarbetare till näringsliv och samhälle sedan 1923. 
Ett år efter examen följer vi upp hur det har gått för våra studenter. Här redovisas resultaten för de 
som tog en ekonomie/filosofie kandidatexamen eller ekonomie magisterexamen (ej master) 2014.

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

 Ekonomer

 Jurister

20



Bank och finans Rättsväsendet

Industriföretag Handel, tjänste 
eller serviceföretag

IT och telekom Advokatbyrå

Övriga konsultbolag

EKONOMER JURISTER

12 %

7 % 3 %

22 %8 % 37 %

VANLIGASTE BRANSCHERNA

INGÅNGSLÖNER

Undersökningen omfattar 499 studenter som tog en ekonomie kandidatexamen, filosofie kandidatexamen, ekonomie magisterexamen (MATIX)  
eller jur.kand/juristexamen från Handelshögskolan 2014. Examinerade från masterprogrammen ingår ej i undersökningen.  
Svarsfrekvens: jurister 39 %, ekonomer 61 %. Könsfördelning (av de svarande): jurister 68 % kvinnor, 31 % män, ekonomer 54 % kvinnor, 46 % män.  
Genomsnittlig ålder på de svarande: jurister 29 år, ekonomer 28 år. Med ”ekonomer” avses alla med en ekonomie kandidatexamen, filosofie kandidatexamen,  
ekonomie magisterexamen (MATIX) från Handelshögskolans program eller fristående kurser.

7 %

EKONOMER

EKONOMER

JURISTER

JURISTER

ERFARENHET UTÖVER STUDIERNAGEOGRAFISK PLACERING

UTLANDSERFARENHET FÖRE EXAMEN

sommarjobb

87 %
sommarjobb

88 %

extrajobb

87 %
extrajobb

63 %

ingen

2 %
ingen

5 %

kårarbete/ 
ideellt arbete

38 %

kårarbete/ 
ideellt arbete

33 %

EKONOMER JURISTER
Göteborg 62 % 63 %
Stockholm 13 % 15 %
Övriga Sverige 20 % 22 %
Utomlands 5 %  0 %

utlands studier

46 % ingen

31 %

praktik/ 
arbete

31 %

ingen

43 %
praktik/ 
arbete

18 %

utlands studier

43 %

Redovisning och  
revision

14 %

Myndigheter

10 %

Bank och  
finansbolag

5 %

EKONOMER JURISTER KVINNOR MÄN

< 20 000 13 % 3 % 7 % 12 %

20 000–21 999 7 % 8 % 9 % 2 %

22 000–23 999 15 % 18 % 17 % 13 %

24 000–25 999 29 % 23 % 25 % 35 %

26 000–27 999 15 % 33 % 24 % 21 %

28 000–29 999 9 % 10 % 10 % 7 %

> 30 000 12 % 5 % 8 % 10 %
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HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT 
FÖR ALLA PROGRAMSTUDENTER
I dagens globaliserade värld krävs förståelse och kunskap rela
terad till sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor. 
Därför ingår hållbarhet i denna breda bemärkelse i alla program 
på Handelshögskolan. En del i arbetet är tre obligatoriska hållbar
hetsdagar, som ett komplement till den hållbarhetsundervisning 
som ges inom programmens olika kurser. Dagarna ges under 
första, andra och tredje året på kandidatprogrammen och har 
olika kompletterande fokus och teman: challenges, responsibility 
och solutions. Responsibility (bilden) har tagit sin utgångspunkt 
i klädindustrin och studenter från olika utbildningar har i grupp 
fått reflektera och problematisera begrepp och föreställningar 
kring ansvarstagande, konsumentmakt, etik och betydelsen av 
information.

NY BOK:

ASIENS  
PÅVERKAN  
PÅ GLOBAL  
INNOVATION
Professor Maureen McKelvey, Institutionen för ekonomi och  
samhälle, har tillsammans med Sharmistha BagchiSen, tidigare 
gästprofessor på Handelshögskolan, skrivit boken  ”Innovation 
spaces in Asia: entrepreneurs, multinational enterprises and 
policy”. Den ger en inblick i hur och varför Asien i allt större 
utsträckning kommer att påverka global innovation. Asien föränd
ras snabbt när det gäller såväl marknadsstruktur som teknologisk 
utveckling och användarpreferenser och boken ger en empirisk 
förståelse för dessa dynamiska processer. Den tar också upp 
betydelsen av multinationella företag, entreprenörskap, politiska 
beslut och styrmedel. Boken är tillägnad Sten A Olssons Stiftelse 
för Forskning och Kultur, som en del av forskningsprogrammet 
”Radical innovation for enhancement of the Swedish economy”.

THOMAS STERNER 
GÄSTPROFESSOR  
PÅ COLLÈGE DE FRANCE
Thomas Sterner, professor i 
miljö ekonomi och en av huvud
författarna till FNs klimat panels  
femte rapport, är under 
2015–2016 gästprofessor vid 
Collège de France i Paris. Det är 
 Frankrikes mest prestigefyllda 
högre forskningsinstitution och 
den aktuella professuren i ”Håll
bar utveckling – miljö, energi och 
samhälle” har tidigare innehafts 
av den välkände brittiske ekono
men Nicholas Stern. 
 En månad före FNs klimattoppmöte samlade Thomas Sterner 
några av världens ledande klimat forskare till en klimatworkshop  
på Collège de France, i syfte att komma med konstruktiva inspel  
till klimatförhandlingarna.  Thomas Sterner deltog även på  
COP21 i Paris.

MARKNADEN AVGÖR ”TRENDIGA” 
EKONOMI STYRNINGS KONCEPT
Lean production, benchmarking och balanserat styrkort är  
exempel på styrnings och ledningskoncept som blivit  
framgångsrika. Dessa koncept marknadsförs 
ofta av kommersiella aktörer som konsul
ter, ”gurus” och konferensarrangörer, 
men också av forskare och yrkes
organisationer. En ny avhandling från 
Handelshögskolan visar att det är 
marknadsmässiga grunder som avgör 
vilka internationella koncept som lyfts 
fram i  Sverige. Mycket lite handlar om 
konceptens innehåll och funktionalitet, 
menar författaren Elin  Larsson.

ANNEX – HANDELSHÖGSKOLANS NYA HUS
Akademiska Hus utlyste 2015 en arkitekttävling om en ny byggnad 
för Handelshögskolan. Förslaget Annex av Johannes Norlander 
Arkitektur + Arup kammade hem det prestigefulla uppdraget. Det 
kommer att ge Handelshögskolan ett tillskott av lokaler med stor 
flexibilitet och anpassningsförmåga. Förutom att klara en expan
derande forskning och utbildning ger detta möjligheter att utveckla 
framtida pedagogiska metoder med nya undervisningsformer. 
Byggstart sker tidigast 2021 med möjlig inflyttning under 2023.
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De senaste åren har Bulten skickat hela fem 
medarbetare till Handelshögskolans  Executive 
MBAprogram. En av dem är vd Magnus 
 Carlunger, Bulten Sweden AB, som beskriver  
en  strategisk satsning:
 – Vi ser en styrka i att behålla kunskapen och 
kulturen i företaget, därför rekryterar vi gärna 
internt till olika nyckelpositioner. För att få in  
nya tankar och idéer satsar vi i stället på att lyfta 
medarbetarna kompetensmässigt och förbereda 
dem för centrala roller.

Fokus på den asiatiska marknaden 
Executive MBAprogrammet fokuserar på Asiens 
tillväxtmarknad, bland annat genom studieresor 
till Indien och till Kina. Här besöker deltagarna 
universitet och företag och får uppleva kulturen 
från insidan. 
 – Jag levde lite i tron att västerländskt manage 
ment skapar västerländska förutsättningar. 
Nu ser jag en helt annan komplexitet och har lärt 
mig mer om hur vi ska agera i våra kontakter med 
kunder och leverantörer, säger Claes Lundqvist 
som är Vice President  Business  Controller på 

Bulten AB och mer än halvvägs in i sin  Executive 
MBAutbildning.

Personlig utveckling
Executive MBA handlar också mycket om person
lig utveckling tillsammans med andra ledare i en 
sammansvetsad grupp. För Patrick Lexér, Vice Pre  
sident Inköp, ledde programmet till en befordran.
 – Jag har gjort en rejäl resa och utvecklade mitt 
synsätt på allt från hur organisationer fungerar till 
hur vi gör affärer. Jag tycker också att jag har fått 
ett annat självförtroende. Dessutom har jag fått nya 
arbetsuppgifter, ett karriärkliv som jag inte tror 
hade hänt utan en Executive MBA i ryggen.

En bra investering för framtiden
Executive MBAprogrammet är en exklusiv 
utbildning som innebär att företaget satsar både 
tid och pengar på sina medarbetare. Går det att 
räkna hem investeringen? 
 – Med facit i hand har vi lyckats väldigt bra. 
Även om det är svårt att sätta kronor och ören på 
det så kommer pengarna tillbaka, mycket fortare 
än man tror, säger Magnus Carlunger.

 
EXECUTIVE MBA
En engelskspråkig management
utbildning på deltid för yrkes
verksamma personer i ledande 
positioner – den enda i Sverige 
med prestigefylld ackreditering  
från Association of MBAs 
(AMBA).
 Under 21 månader får del
tagarna tillgång till de senaste 
rönen inom management och 
utmanas att använda sina nya 
insikter i den dagliga verksam
heten. Målsättningen är att ge 
deltagarna ett försprång för att 
lyckas i en globaliserad värld  
och chansen att bygga värde
fulla nätverk. 
 Nästa programstart sker  
6 oktober 2016. Läs mer på 
www.guexed.com.

REDO FÖR NÄSTA STEG MED 

EXECUTIVE MBA
Bulten AB är ett anrikt verkstadsföretag i snabb tillväxt. Som underleverantör till bilindustrin har 
företaget följt med sina kunder ut på en internationell marknad. Med hjälp av Handelshögskolans 
Executive MBA-program rustar de sina medarbetare för nya utmaningar.
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GÖRAN CARSTEDT
Civilekonom med doktorsexamen i entre
prenörskap. Efter en lång chefskarriär inom 
Volvo och IKEA förde intresset för ledarskap 
och hållbarhetsfrågor honom till en rad  
tongivande svenska och internationella 
organisationer. Innehavare av Assar  
Gabrielssons gästprofessur i tillämpad  
företagsledning, sedan 1 mars 2015.

När man bjuder in folk till något som 
är meningsfullt och lärorikt, något 
som är värt deras fulla engagemang, 
då skapas en stark och dessutom 
förnybar energi.”

Göran Carstedt
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ASSAR GABRIELSSON- 
PROFESSUREN
Professuren instiftades 1999 
till Assar Gabrielssons minne 
och finansieras via en gåva 
från Stiftelsen Göteborgs 
Handels hög skole fond. Syftet 
med professuren är att öka 
studenternas kunskaper om 
hur deras studier i ekonomi och 
ledarskap kan tillämpas i yrkes
livet. Bland tidigare innehavare 
av professuren finns IngaBritt 
Ahlenius, Björn Stigson, Claes 
Dahlbäck och Marianne Nivert.

ENERGI ÄR  
NYCKELN

FNs första miljökonferens i Stockholm 1972 blev 
en vändpunkt för global miljöutveckling, och 
för Göran Carstedt. När Volvos nye koncern chef 
P G Gyllenhammar öppet konstaterade att före
taget ”var en del av problemet men också ville 
vara en del av lösningen”, då hände något i den 
unge norrländske akademikern.
 – Att höra en storföretagsledare erkänna att 
man var en del av ett större samhällsproblem var 
något helt nytt. Jag tände på det, säger Göran 
Carstedt.
 Ett brev till Volvo ledde till 16 år inom  
kon cern en, innan IKEA lockade med en plats 
i koncern ledningen. Sju år och två kontinenter 
senare var han mogen för större samhällsfrågor 
och drivande roller i organisationer som the 
Society for Organizational Learning vid MIT 
och Clinton Climate Initiative.
 – Jag valde att lämna ett av världens bästa 
företag för att prova nya vägar. Jag hade inget 
nytt jobb, men en stor nyfikenhet på samhälls
utmaningarna och hur moderna affärslösningar 
kan göra skillnad. 
 
Konsten att frigöra mänsklig energi
Med erfarenhet från vitt skilda organisations
kulturer ser Göran Carstedt en gemensam näm
nare när det gäller framgångsrikt ledarskap.
 – För att åstadkomma något krävs  mänsklig 
energi. När man bjuder in folk till något som 
är meningsfullt och lärorikt, något som är värt 

deras fulla engagemang, då skapas en stark  
och dessutom förnybar energi. När jag föreläser  
i olika sammanhang försöker jag dela med mig  
av vad jag lärt mig rent praktisk, säger 
Göran  Carstedt.
 Därför ser han också Assar Gabrielsson 
professuren som ett hedersuppdrag med sin 
inriktning på tillämpad företagsledning.
 
Viktigt att förstå utmaningen
Allt ledarskap måste vara relevant för sin tid  
och Göran Carstedt menar att man i dag inte  
kan utöva ledarskap utan att koppla upp sig till 
hållbarhetsfrågan. Därför gläds han åt resultatet 
av klimatmötet i Paris. Även om resultatet  
främst blev ett ramverk och en färdriktning.
 – Världen har aldrig samlat så många ledare 
kring en fråga som i Paris. Det är historiskt och 
förhoppningsfullt. När vi förstår att hållbar
hetsfrågan är helt avgörande, och när vetenskap 
och entreprenörskap gör gemensam sak, då sätts 
det fart på nödvändiga innovationsprocesser. 
 Människors skaparkraft släpps loss, vilket i  
sin tur ställer krav på det politiska  ledarskapet. 
Och när vi väl accepterar att vi måste göra  
detta, så finns ingen tvekan om att vi klarar det.  
Den mänskliga kreativiteten är helt enorm. 
Men om vi tror att talande kylskåp är det viktiga, 
då kommer vi inte att driva fram de lösningar 
som behövs, säger Göran Carstedt.

Han är ekonomie doktor med ett tungt cv inom ledarskap och hållbarhet.  
Handelshögskolans gästprofessor Göran Carstedt delar gärna med sig av sina erfarenheter  

från chefsroller i organisationer som Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative.  
Grundbudskapet är att det handlar om att skapa energi och om att vara relevant för sin tid.

I BÅDE LEDARSKAP OCH HÅLLBARHET

Volvos förste tekniske chef Gustav Larsson 
och vd Assar Gabrielsson.
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Trots att ”Let’s make a difference” bara 
varit i gång sedan hösten 2015 har man 
hunnit sjösätta aktiviteter som bokprojekt, 
kläd insamling, SMSdonation, semina
rium och auktion.
 – Det är väldigt upplyftande att så många 
vill vara med och bidra. Och det handlar ju 
inte bara om att hjälpa till med materiella 
saker, utan också om att uppmärksamma 
krisen och skapa stolthet här på Handels
högskolan, säger Katarina  Renström som 
är initiativtagare till projektet.

Auktion med många bidrag
Projektet kröntes med en auktion i samband 
med Handelshögskolans årliga julmingel 
för personalen. Föremålen som auktion era
des hade donerats av medarbetare på skolan 
och intäkterna delades lika mellan Rädda 
Barnen och Läkare Utan Gränser.

– Det kom in massor av både prylar  
och upplevelser. Man kunde till exempel  
buda på en dag på roddklubben med 
rektor Per Cramér. Dessutom lyckades vi 
få Karin Kvicklund från Bukowskis att 
ställa upp som auktionsförrättare, säger 
Karin  Jonson.

Seminarium om EUs flyktingpolitik
Som akademisk institution vill förstås 
Handelshögskolan även bidra med kun
skaper inom ämnet. I början på december 
arrangerades en paneldebatt där både egna 
forskare och gäster utifrån diskuterade EUs 
flyktingpolitik och möjliga vägar framåt. 
 – Vi hade över 200 deltagare på semi
nariet, varav många från allmänheten, 
och det blev mycket diskussion och många 
frågor, så det var väldigt lyckat, säger 
 Katarina Renström.

LET’S MAKE  
A DIFFERENCE !
Selma Oliveira, PoTs’an Goh, 
Katarina Renström och Karin 
Jonson är, tillsammans med 
Susanna Olai (som inte är med på 
bilden), kärntruppen i ”Let’s make 
a difference”. De tänker fortsätta 
jobba för att lindra situationen för 
världens flyktingar och tar gärna 
emot ditt bidrag.

HANDELSHÖGSKOLAN ROPAR UT 

SITT ENGAGEMANG !
När flyktingkrisen slog till med full kraft bestämde sig en grupp  
medarbetare på Handelshögskolan för att försöka göra skillnad.  
Så här långt har projektet ”Let’s make a difference” både skapat  
engagemang och samlat in rejält med pengar.

Senior Partners:
AB SKF
Andra AP-fonden
Carl Bennet AB
Elanders AB
Handelsbanken
PWC AB
SEB
Stena AB 
Stena Metall 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
Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB
SCA Hygiene Products
Sjätte AP-fonden
Svenska Mässan

SOLCELLER LYSER UPP  
ELVA SALAR I ETT ÅR
Det började med ett case i kursen 
”Environmental management”, där stu
denterna utredde lönsamhet och miljö
nytta med en investering i sol celler på 
Handelshögskolans tak. 2015 blev det 
en realitet och anläggningen produce
rar nu 29 000 kWh per år, vilket motsva
rar all el till en och en halv eluppvärmd 
villa eller ett års belysning i elva större 
salar på Handelshögskolan. 

EKONOMISKA KLYFTOR  
I FOKUS VID  
JURIDISK KONFERENS
Äganderättens roll för att möjliggöra 
och upprätthålla en ojämlik resurs
fördelning uppmärksammas sällan, 
samtidigt som klyftorna fortsätter att 
utvidgas. Koncentrationen av resurser 
till några få riskerar inte bara att orsaka 
svåra ekonomiska kriser, utan också 
att äventyra demokratin. När Handels
högskolan 2015 stod värd för den anrika 
internationella konferensen Common  
Core of European Private Law, utforska
des vilken roll juridiken spelar i utvidg
ningen av inkomst klyftorna och hur 
jurister kan ta ansvar för en jämnare 
fördelning av resurserna.

FÖRSTA, ANDRA...HANDELSHÖGSKOLANS  
PARTNERFÖRETAG

Karin Kvicklund, Bukowskis
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När antalet prenumeranter minskar och annons
försäljningen viker måste pressen hitta nya affärs
modeller. 
 – Aftonbladet har sin Partnerstudio och 
Expressen har Wasp Communication. Själva 
be dyrar de sitt oberoende, men ur ett demokrat
iskt perspektiv är det problematiskt. Du vet inte 
längre vad du läser eller vem som har betalat för 
budskapet, säger EvaMaria Svensson.

Journalistisk trovärdighet hotad 
Det nya medielandskapet får konsekvenser för 
den svenska rättskonstruktion vad gäller yttrande
friheten, som både är uttryckt i lagstiftning och 
självreglering.
 – Yttrandefrihetsskyddet är till för att kunna 
kontrollera makten och värna om journalistikens  
oberoende i en deltagande demokrati. Men det är  
inte bara staten som inskränker yttrandefri heten, 
även förhållandet till kommersiella intressen 
behöver problematiseras. Det är där det sker 
förskjutningar i det rättsliga bygget, säger 
 Eva Maria Svensson.

Kommersiellt driven yttrandefrihet 
Samtidigt ser EvaMaria Svensson en interna
tionell trend mot förstärkt rättsligt skydd för 

kommersiella meddelanden som ytterligare 
 komplicerar bilden.
 – Det är särskilt tydligt i USA. Där har i dag 
kommersiella meddelanden lika starkt skydd i 
grundlagen som politiska. Det finns ett fall med 
ett företag som marknadsför mjölk från genetiskt 
modifierade kor. Staten Vermont har antagit en 
lag som säger att medborgarna har rätt att få 
information om detta. Men industrin har stämt 
delstaten utifrån att bolagens yttrandefrihet 
skyddas av den amerikanska grundlagen och 
menar att lagen inskränker bolagens frihet att 
välja vad de vill informera om. Man kan hävda 
att denna argumentation inte är möjlig i Sverige, 
men ur ett europeiskt perspektiv kan vi se att 
positionerna förflyttas även här. 

En fråga värd uppmärksamhet
EvaMaria Svensson och hennes forskarkollega 
vill inte bara observera utan även aktivt delta 
i debatten och påverka det ämne de forskar om.
 – I Almedalen ordnade vi panelsamtal med 
både Reklam och Pressombudsmannen. Vi har 
också varit på Bokmässan och på ett antal kon
ferenser, både egna och andras. Det är en viktig 
fråga som behöver uppmärksammas, säger 
EvaMaria Svensson.

New York Times och The Guardian, Aftonbladet och  
Expressen – alla har de öppnat reklamredaktioner där  
journalister skriver beställningsartiklar åt betalande  
företag. Professor Eva-Maria Svensson undersöker vad  
som händer med yttrandefriheten och tredje statsmaktens  
roll när medierna måste hitta nya sätt att tjäna pengar.

FORSKNINGSTEAMET
EvaMaria Svensson, professor  
i rättsvetenskap vid Juridiska  
institutionen, Handels hög skolan.

Maria Edström, universitets lektor 
på institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation vid 
Göteborgs universitet.

 
OM PROJEKTET
”Marketdriven and democracy 
driven freedom of expression” 
undersöker de rättsliga föränd
ringar som sker i Sverige, EU  
och USA och konsekvenser av 
dessa tillsammans med medier
nas ökade beroende av annons
intäkter. Projektet är finansierat 
av  Ragnar Söderbergs stiftelse.

VEM VÄRNAR OM 

YTTRANDE- 
FRIHETEN
NÄR MEDIERNA  
ÖPPNAR REKLAMBYRÅ ?
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Masterprogrammet Innovation and Industrial Management 
jobbar nära näringslivet för att ge studenterna chansen att pröva 
vingarna redan under studietiden.
 – Vi fick besök av olika företag som berättade om sina utma
ningar och presenterade möjliga projekt. Min grupp valde att 
jobba med Volvo Group och fick utveckla idéer för hur man  
kan skapa nya affärer. Resultatet blev ett affärsförslag på hur 
man kan koppla ihop hemmiljö och personbilar med hjälp av  
it lösningar, säger Anna Jarskär.

Engagerad handledare från Volvo Group
Under två månader hade studenterna täta möten med sin hand
ledare från Volvo för att slipa på upplägget och jobba fram en 
presentation. 
 – Vi visade förslag och fick feedback på vad som var intressant 
att jobba vidare med. Det var spännande att få inblick i hur  
processen går till. Vår handledare sa att om det är en bra idé så 
är de villiga att satsa på den, så det kändes verkligen att det var 
på riktigt när vi presenterade vårt förslag för ett antal chefer 
från Volvo.

Träna på gruppdynamiken
Projektformen blev också ett test på studenternas förmåga att 
samarbeta när olika viljor ska leverera under press.
 – Skolan förberedde oss ordentligt. Vi fick formulera mål sätt
ningar med projektet och förväntningar på varandra. En master 
klass är ju internationell med en blandning av männi skor från 
olika länder, men vi har det gemensamt att alla är otroligt  
ambitiösa, säger Anna Jarskär.

Viktigt med företagskontakt
För Anna Jarskär var det värdefullt att få prova på att arbeta i 
skarpt läge. Hon tycker också att det var nyttigt att få kontakt 
med näringslivet.
 – Jag har precis fått jobb. I anställningsprocessen fick jag 
många frågor om projektet och jag vet också att de hörde av sig 
till min handledare för referenser, säger Anna Jarskär.

Anna Jarskär fick en flygande start på sina  
masterstudier. I stället för att bara sitta i skolbänken  
jobbade hon och hennes klasskamrater med att 
utveckla nya idéer för Volvo Group.

MASTERUTBILDNING MED 

SKARPA CASE

ANNA JARSKÄR
Läser sista terminen på masterprogrammet Innovation and Industrial 
Management. Hon har precis fått jobb som konsult på EY (tidigare Ernst  
& Young).
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Artikeln ”Tax compliance and loss aversion”  
publicerades i prestigefyllda American Eco
nomic Journal: Economic Policy i novem ber 
2015. Katarina Nordblom berättar:
 – Vi har studerat hur man försöker göra 
avdrag för ”övriga utgifter för inkomstens 
förvärvande”. Normalt får bara cirka 
fem procent igenom sina avdrag här, så 
det handlar om en aktiv handling för att 
minska sin skattebörda. Det intressanta är 
att på samma deklarationsblankett får du 
också reda på om du får tillbaka pengar 
eller ska betala restskatt, och det visar sig 
göra stor skillnad för vår lust att försöka  
få igenom avdrag.

Förklaringen kallas förlustaversion 
Benägenheten att prova nya avdrag har 
visat sig öka markant när vi ska betala  
jämfört med när vi får tillbaka pengar på 
skatten. Beteendet hänger ihop med ett 
fenomen som kallas förlustaversion.
 – Förlustaversion innebär i korthet att vi 
värderar förluster mer än vinster. Hundra 

kronor är mer värt för dig om du kommer 
att förlora en hundralapp än om du står i 
begrepp att få ytterligare en. Den principen 
gör att folk verkligen inte vill betala rest
skatt, utan gör vad de kan för att hålla sig 
på plussidan, säger Katarina Nordblom.

Mer precisa skattetabeller i framtiden?
Katarina Nordblom och hennes forskar
grupp fortsätter att utforska ämnet. Vilka 
konsekvenser kan deras upptäckter få för 
framtiden? 
 – En tanke är att korrigera preliminär
skatte tabellerna. De är ju ganska trubbiga 
verktyg. Om färre behöver betala restskatt, 
skulle förmodligen skattemoralen bli bättre,  
säger Katarina Nordblom.

KATARINA NORDBLOM
Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi. 
 Artikeln ”Tax compliance and loss aversion” 
är skriven tillsammans med Per Engström och 
Henry Ohlsson från Uppsala universitet och 
Annika Persson från Skatteverket.

För en beteendeekonom som forskar om skattemoral är de öppna avdrags-
punkterna på deklarationsblanketten särskilt intressanta. Här finns nämligen 
utrymme att testa gränserna för det tillåtna. I en internationellt uppmärksammad 
artikel visar Katarina Nordblom och hennes medförfattare att vår benägenhet  
att försöka oss på avdrag är starkt kopplade till förra årets skatteresultat.

RISK FÖR 
RESTSKATT 
– DÅ DRAR  
VI AV !

NÄMNDEMÄNS  
POLITISKA TILLHÖRIGHET 
PÅVERKAR DOMAR
Det svenska nämndemannasystemet 
brister i opartiskhet eftersom nämnde
männens politiska tillhörighet påverkar 
domstolsbeslut, visar en studie från 
Handelshögskolan.  Fällande domar 
mot åtalade med distinkt arabiskt 
klingande namn ökar markant när 
de tilldelats en sverigedemokratisk 
nämnde man, medan fällande domar 
där en kvinna är offret ökar om en av 
nämndemännen är vänsterpartist. 
 – Vår studie visar att särbehandling 
förekommer i nämndemannasystemet, 
åtminstone vad gäller politisk tillhörig
het, säger Randi Hjalmarsson, profes
sor i nationalekonomi.

MEDALJ TILL DAN STEN 
OLSSON OCH ARNE BIGSTEN
Stenas koncernchef Dan Sten Olsson 
(bilden) och Arne Bigsten, professor i 
nationalekonomi, var 2015 års mottagare 
av Handelshögskolans medalj Pro  
Studio et Scientia – för engagemang  
och vetenskap. 
 Med denna utmärkelse vill Handels
högskolan uppmärksamma och hedra 
personer som gjort omfattande och 
mångåriga insatser för att utveckla 
skolans verksamhet. 

KAN MAN TJÄNA PENGAR  
PÅ HÅLLBARHET?
Det var frågan när Handelshögskolan 
bjöd in till Prins Bertilseminarium 
med fokus på hållbara affärsmodeller 
som framgångsfaktor för internationell 
 handel. Svenska företag investerar 
allt mer i hållbarhet, men att integrera 
hållbarhet i företagets affärsstrategi 
innebär en stor utmaning, särskilt på 
internationella marknader där kunder  
i begränsad utsträckning värdesätter  
hållbarhet. Seminariet bjöd på kon
kreta exempel och lärdomar och en  
inblick i framtidens hållbarhets
utmaningar och vilken roll företag, 
stat, konsum enter och andra aktörer 
kan spela.
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Tidigare forskning har hävdat att företagens 
beslut tenderar att bli mer långsiktiga och mål
inriktade över tid. Men Roger Schweizer såg en 
annan tendens när han följde medicinteknik
företaget Qsense och deras beslutsfattande.
 – Intervjuerna visade att det inte är kontexten 
som företaget befinner sig i som är avgörande, 
utan snarare beslutsfattarens personliga erfaren
heter och känslor, säger Roger Schweizer. 

Olika vägval 
Under den aktuella perioden skulle Qsense  
nå ut till en internationell marknad med en ny 
inno vation. 
 – Vd:n hade gjort en liknande resa tidigare  
och trots all osäkerhet rullade man ut en djärvt 
målinriktad strategi för lanseringen. Men när 
samma vd ungefär samtidigt skulle ta beslut i  
en annan fråga, där hon saknade personlig  
erfarenhet, valde Qsense i stället en försiktig
hetsprincip med små steg, i kända fåror.  
Samma person kan alltså agera helt olika fast 
de yttre faktorerna är lik artade, säger Roger 
Schweizer.

Medvetenhet bra början
De två principerna för beslut, de målinriktade 
kliven och de mer prövande små stegen, kallas 
för causation och effectuation i entreprenörs
litteraturen. Roger Schweizer menar att de är bra 
verktyg för beslutsfattare.
 – Jag använder de här begreppen när jag under
visar på Executive MBAprogrammet. De är 
jättebra verktyg för alla som vill lära sig mer 
om mekanismerna bakom både sina egna och 
andras beslut.

Stort behov av kunskap
Det finns inte så mycket forskning om individuella 
beslutsprocesser i internationella affärer. Roger 
Schweizer ser ett behov av mer kunskap och har 
planer på nya forskningsprojekt inom ämnet. 
 – Jag märker det tydligt när jag pratar med 
ledare i olika sammanhang. Om jag bokar en 
timme, så vill de gärna prata i två. Tänk dig själv 
att du är chef för ett dotterbolag i exempelvis 
Indien och har massor med utmaningar som du 
knappt hinner reflektera över. Och så kommer 
det någon och ber dig berätta...

Under ett helt år studerade Roger Schweizer ett företag på väg ut på en internationell marknad.  
Han djupintervjuade alla beslutsfattare och analyserade beslutsprocesserna.  

Slutsatsen är att det handlar mer om chefens magkänsla än om rationella strategier.

ROGER SCHWEIZER
Doktor i internationell ekonomi.  
Programansvarig på Handels
högskolans Executive MBA 
program. Flitig asienresenär 
som varje år tillbringar ett antal 
veckor på Indian Institute of 
Management i Bangalore.

CHEFENS MAGKÄNSLA  
STYR BESLUTEN I FÖRETAGET
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UTBILDNINGS UTBUD 2016
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 PÅ GRUNDNIVÅ
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 konkur-
rensen 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 2015  BI BIEX HP

Handelshögskolans ekonomprogram, 

 analytisk 20,50 20,23 1,50

 engelsk 21,10 20,94 1,60

 fransk 19,50 19,22 1,30

 spansk 19,98 19,4 1,35

 tysk 19,50 18,67 1,25

 japansk 19,77 19,42 1,40

 kinesisk 20,90 20,57 1,40

Handelshögskolans  
logistikprogram 19,35 19,38 1,35

Juristprogrammet 21,00 20,57 1,50

Samhällsvetenskapligt  
miljövetarprogram 18,20 16,82 1,10

CLAES MARTINSON UTNÄMND  
TILL EXCELLENT LÄRARE
För att uppmärksamma lärares pedagogiska 
skicklighet införde Göteborgs universitet 2015 
titeln excellent lärare. Det handlar om en ny 
akademisk titel som införts på flera universitet 
för att framhålla utbildningsverksamheten. 
Den första lärare att utses på Handels hög
skolan blev Claes Martinson, docent och 
lärare inom främst civilrätt och finans.  
En central aspekt i hans pedagogiska arbete 
är att studenten ska kunna utveckla sig själv. 
Kurser struktureras gärna i de tre stegen bas, 
bredd och djup, där basen ger studenter 
förutsättningar för att bli självständiga i det 
fortsätta studiearbetet. Utförande och färdig
hetsträning är viktiga för att ge kontext åt 
kunskaperna och Claes Martinson använder 
därför helst flera examinationsmoment.

TVÅ PRESTIGEFULLA  
UPPDRAG TILL PER CRAMÉR
Handelshögskolans rektor Per Cramér har 
fått prestigefulla uppdrag inom organisation
erna bakom två av de mest eftertraktade 
ackrediteringarna för handels hög skolor. 
AACSB (The Association to Advance Col
le giate Schools of Business) har utsett Per 
Cramér till ledamot av European  Advisory 
Council – ett råd som stöttar det USAbase
rade AACSB i frågor som rör europeiska  
förhållanden för handelshögskolor. 
 Inom EQUIS (European Quality Improvement  
System) har Per Cramér utsetts till medlem av 
EQUIS Awarding Body, och kommer därmed 
att vara delaktig i beslut om ackreditering för 
sökande handelshögskolor.

NYTT CENTRUM FÖR HAV OCH SAMHÄLLE
Ett nytt centrum för all verksamhet med marin och maritim koppling inom Göteborgs universitet  
inrättades i juli 2015. Centrum för hav och samhälle har till uppgift att initiera, stimulera och 
utveckla tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom det maritima området och ska utgöra 
ett nav för samverkan med externa relaterade verksamheter. Centrat berör alla fakulteter på 
universitetet och leds av Lena Gipperth, professor i miljörätt vid Handelshögskolan.

Lena Gipperth
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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 2015

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

LEDAMÖTER FÖR MANDATPERIODEN  
2015-07-01 – 2018-06-30
Oskar Broberg, universitetslektor, docent
Kajsa Folmeus Strandberg, kommunikatör
Andreas Moberg, universitetslektor
Katarina Nordblom, universitetslektor, docent
Ewa Wikström, docent
Johan Woxenius, professor

STUDENTER  
(1-ÅRIGA MANDATPERIODER)
Love Josefsson, HHGS 
Eva Thalén, HHGS
Hannes Lenk, HHGS (doktorand repr.)

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

Ledamöter i Handelshögskolans råd 2015

Lena Apler, styrelseordförande, Collector AB
Joachim Berner, styrelseordförande,   
Christian Berner Tech Trade, rådets ordförande
Stefan Brocker, partner,  
Mannheimer  Swartling Advokatbyrå AB
Göran Carstedt, innehavare av   
Assar  Gabrielssons gästprofessur
Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden
Anders Jansson, vd och koncernchef, 
Stena Metall AB

Henrik Lange, vd, Gunnebo AB
Johan Malmsten, ordförande,  
Stiftelsen Richard C Malmstens minne
Anders Osberg, SVP Finance and  
Business Development, Volvo Group
M Johan Widerberg, styrelseordförande, 
Handel och Industri AB
Per Cramér, rektor, Handelshögskolan

Fakultetskansli

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

International Academic  
Advisory Council

Handelshögskolans råd
Administration

Externa relationer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Handelshögskolans  
fakultetsstyrelse

Rektor 
Prorektor, vicerektor

Centrum för finans Centre for  
Intellectual Property

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 turism

Centre for Retailing

Centrum för Global Human 
Resource  Management

Centre for  
Business in Society

Centrum för 
konsumtionsvetenskap

Utlandsavdelning

Centrum för  
regional analys

Gothenburg Centre  
of Globalization and  

Development

Centre for International  
Business Studies

Centrum för affärssystem

Centrum för  
hälsoekonomi
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Kommentarer till intäkter
Intäkter av anslagen uppgår till 314 Mkr och ökar med 3,5 Mkr jämfört med 
2014. Av anslagsintäkterna utgör 183 Mkr anslag till grundutbildningen och 
131 Mkr avser anslag till forskning och forskarutbildning. Intäkter av bidrag 
och försäljning uppgår till 130 Mkr och rymmer externa forskningsbidrag 
samt intäkter från försäljning som undervisningstjänster, material med mera. 
 ”Uppdrag” är intäkter från forsknings- och undervisningsuppdrag som  
uppgår till 18 Mkr. Sammantaget uppgår verksamhetens intäkter till 468 Mkr 
för 2015.

Kommentarer till kostnader
De totala kostnaderna uppgår till 468 Mkr och ökar med 17 Mkr, eller 4 procent 
jämfört med föregående år. Kostnader för personal inklusive doktorandlöner  
och utbildningsbidrag uppgår till 293 Mkr och ökar med 21 Mkr, eller med 
8 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna utgör ca 63 procent 
av de totala kostnaderna för Handelshögskolan. Av posten ”Universitets-
gemensamma kostnader” utgör Handelshögskolans andel av biblioteket 
26 Mkr och 41 Mkr utgör övriga kostnader för universitetsgemensam 
verksamhet. Kostnaderna för lokaler uppgår till 40 Mkr, övriga driftkostnader 
uppgår till 65 Mkr. I posten ingår bland annat kostnader för IT och utbildnings-
lokaler. Övriga driftkostnader utgör ca 14 procent av Handelshögskolans 
kostnadsförbrukning.

HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMI 2015

STÖRRE ANSLAG 

INTÄKTER 2015, TOTALT 468 MKR 

   Statsanslag 314 Mkr, 67 %

   Bidrag och försäljning  
135 Mkr, 29 %

  Uppdrag 18 Mkr, 4 %

  Övrigt 1 Mkr, 0 %

KOSTNADER 2015, TOTALT 468 MKR 

 Personal 293 Mkr, 63 %

   Universitetsgemensamt  
och bibliotek 67 Mkr, 14 %

 Lokaler 40 Mkr, 8 %

  Övrig drift 65 Mkr, 14 % 

  Avskrivningar 3 Mkr, 1 %

INTÄKTSSTRUKTUR 2015  

Mkr 2013 2014 2015

Statsanslag 297 (65 %) 311 (67 %) 314 (67 %)
Bidrag/uppdrag/ 
försäljning

156 (34 %) 150 (32 %) 153 (33 %)

Övriga intäkter 2 (1 %) 2 (1 %) 1 (0 %)

Summa 454 463 468

Här listas forskningsmedel som tilldelades Handelshögskolan under 2015 och som omfattar 1 Mkr eller mer.

The Environment for Development 
Initiative, 133 Mkr, Sida. Docent Gunnar 
Köhlin, Institutionen för nationalekonomi 
med statistik.
Torsten och Ragnar Söderbergs 
forskningsprofessur, kapitalförstärkning, 
20 Mkr, Torsten Söderbergs Stiftelse. 
Handelshögskolan.
STI-medel 2015, strategiska forsknings-
området transport, 7,19 Mkr, Utbildnings-
departementet via Chalmers. Professor 
Johan Woxenius, Företagsekonomiska 
insitutionen.
”Socioekonomiska skillnader i kost och 
hälsa under 1900-talet: En longitudinell 
studie”, 6 Mkr, Vetenskapsrådet. Professor 
Christer Lundh, Institutionen för ekonomi 
och samhälle.
Stöd till Centre for Retailing, 5,7 Mkr, 
Handelns Forskningsstiftelse. Företags-
ekonomiska institutionen.
Stöd till fakultetsövergripande centrum-
bildningar och strategisk utveckling, 
4,9 Mkr, Stiftelsen Richard C Malmstens 
minne. 
”Samverkan mellan universiteten och 
näringslivet: en studie av Chalmers 
samverkan med den globala industrin”, 
4,56 Mkr, Riksbankens jubileumsfond. 
Professor Maureen McKelvey, Institutionen 
för ekonomi och samhälle.
”Incentive structures in the finance 
industry and the behavior of financial 
markets”, 4,5 Mkr, Vetenskapsrådet. 
Professor Martin Holmén, Institutionen för 
nationalekonomi med statistik.
Lighthouse fas 1, 4,2 Mkr, Vinnova via 
Chalmers. Professor Johan Woxenius, 
Företagsekonomiska institutionen.
Doktorandtjänst inom logistik, 4 Mkr, 
Logistik och Transport Stiftelsen. Professor 
Johan Woxenius, Företagsekonomiska 
institutionen.

”Organisk kapabilitet för fördröjd 
pensionering – en interventionsstudie”, 
3,33 Mkr, Forte. Professor Ewa Wikström, 
Företagsekonomiska institutionen.
”Innovation and sustainability in 
tourism”, 3,18 Mkr, Uppsala universitet 
ISP. Professor Lena Mossberg, Företags-
ekonomiska institutionen.
”Att säkra rättigheter till land i sub- 
Sahara Afrika: en granskning av nya 
perspektiv på landreformer i praktiken”, 
3 Mkr, Formas. Dr Margareta Espling, 
 Institutionen för ekonomi och samhälle.
”Socialt företagande i Skandinavien  
och Sydostasien”, 2,98 Mkr, Formas.  
Dr Robin Biddulph, Institutionen för ekonomi 
och samhälle.
”Marknadsfeminism: kommersialisering 
av genus och jämställdhet”, 2,75 Mkr, 
Riksbankens jubileumsfond. Docent 
Magdalena Petersson McIntyre, Centrum 
för konsumtionsvetenskap.
Samverkan inom ekonomistyrnings-
utbildning, 2,5 Mkr, PwC. 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.
”Venture labour i kunskapsekonomin: 
professionellt arbete i riskkapital-
finansierat bolag”, 2,26 Mkr, Riksbankens 
jubileumsfond. Professor Alexander Styhre, 
Företagsekonomiska institutionen.
”Svenska myndigheters riskkommu-
nikation: en jämförande studie”,  
2,11 Mkr, Formas. Professor Åsa Boholm, 
Gothenburg Research Institute.
”Styrning av komplexa företags-
relationer”, 2,1 Mkr, Torsten Söderbergs 
Stiftelse. Professor Henrik Agndal, Företags-
ekonomiska institutionen.
”Framtidens nanoteknologi: en under-
sökning av risk, löfte och förhoppningar”, 
2,01 Mkr, Vetenskapsrådet. Professor Åsa 
Boholm, Gothenburg Research Institute.

”Vilka platser? Vilket åldrande? Rum och 
åldrande i nutida afrikanska urbaniteter: 
exempel Namibia och Uganda”, 2 Mkr, 
Riksbankens jubileumsfond. Dr Andrew 
Byerly, Institutionen för ekonomi och sam-
hälle, tillsammans med NISAL, Linköpings 
universitet.
”Reglering och strategier: internationella 
karteller under 1900-talet”, 1,8 Mkr, 
Torsten Söderbergs Stiftelse. Professor 
Susanna Fellman, Institutionen för ekonomi 
och samhälle.
”Etablering av unga och utlandsfödda 
i detaljhandeln”, 1,7 Mkr, Handelsrådet. 
Professor Ola Bergström, Företagsekono-
miska institutionen.
”Att hantera överflöd: Strategier och 
praktiker”, 1,63 Mkr, Riksbankens jubi-
leumsfond. Professor Barbara Czarniawska, 
Gothenburg Research Institute.
Stöd till Centrum för global HRM, totalt 
1,6 Mkr, Volvo Car Group, E.On Sverige AB 
och Malmö stad. Företagsekonomiska 
institutionen.
”Ungdomars bostads- och konsumtions-
lånebeteende: Överskuldsättningens 
orsaker och åtgärder”, 1,5 Mkr,  
Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse. 
 Professor Ted Lindblom, Företags ekonom-
iska institutionen.
”Optimala styrmedelskombinationer  
för föroreningar vars miljöeffekter inter-
agerar”, 1,49 Mkr, Formas. Docent Jessica 
Coria, Institutionen för nationalekonomi 
med statistik.
”CHIME – Cultural heritage and  
improvised music in European festivals”, 
1,45 Mkr (svenska delen av projektet),  
Joint Programming Initiative, (svenska  
delen: Riksantikvarieämbetet).  Professor 
 Helene Brembeck, Centrum för 
konsumtions vetenskap.
”Meeting governance: the enactment 
of social skill in inter-organizational 
meetings”, 1,4 Mkr, European Commission. 
Dr Christoph Haug, Gothenburg Research 
Institute.

”Den informella stadens undergång? 
Ekonomisk tillväxt och gatuarbete i det 
urbana Afrika”, 1,3 Mkr, Vetenskapsrådet. 
Dr Andrew Byerley, Institutionen för ekonomi 
och samhälle, tillsammans med Kultur-
geografi, Stockholms universitet.
”Enhancing the attractiveness of 
Swedish sport event; a study of parti-
ci pation events and highly involved 
international sport tourists”, 1,3 Mkr, 
Besöksnäringens forsknings- och 
utvecklingsfond. Professor Harald Dolles, 
Företagsekonomiska institutionen.
Forskningssamarbete FHV - NySam, 
1,26 Mkr, AFA Försäkring. Professor 
Ewa Wikström, Företagsekonomiska 
institutionen.
Stöd till doktorand/post doc, 1,25 Mkr, 
Stiftelsen fru Mary von Sydow, född Wijk. 
Juridiska institutionen.
”Kostnadseffektiv RoRo-närsjöfart”, 
1,12 Mkr, SSPA Sweden AB. Professor 
Johan Woxenius, Företagsekonomiska 
institutionen.
”Land grabbing or agricultural invest-
ments: the two sides of the coin”, 1,1 Mkr, 
Vetenskapsrådet. Dr Sven Tengstam, Institu-
tionen för nationalekonomi med statistik.
”Extern redovisning och företagens  
rela tioner på kapitalmarknaden”, 
1,05 Mkr, Torsten Söderbergs Stiftelse. 
Docent Gunnar Wahlström, Gothenburg 
Research Institute.
”The determinants of jury decisions: 
200 years of trial data at the Old Bailey”, 
1,03 Mkr, Stiftelsen för ekonomisk forskning 
i Västsverige. Professor Randi Hjalmarsson, 
Institutionen för nationalekonomi med 
statistik.
”Effekter av nya former av bistånd: 
 Utmaningar för samhällsstyrning och 
fördelningskonsekvenser”, 1 Mkr, 
Vetenskaps rådet. Professor Arne Bigsten, 
Institutionen för nationalekonomi med 
statistik.
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PERSONAL
Docent Petra Adolfsson tilldelades  
Göta Studentkårs Pedagogiska pris 2015.
Dr John Armbrecht och professor Tommy 
Andersson belönades med utmärkelsen 
”2015 Highly commented paper award” av  
Inter national Journey of Event and Festival  
Management för sin artikel ”Factors 
explaining the use-value of sport event 
experiences”.
Dr Niklas Arvidsson tilldelades  
Nectar PhD award 2015 för sin doktors-
avhandling ”Essays on Operational Freight 
Transport Efficiency and Sustainability”.
Professor Ola Bergström utsågs till ledamot 
av Industrins ekonomiska råd.
Professor Arne Bigsten tilldelades Handels-
högskolans medalj Pro Studio et Scientia.
Professor Michael Browne utsågs till 
innehavare av VUB Chair vid Vrije Universiteit 
Brussels under 2015/2016.
Handelshögskolans rektor Per Cramér 
utsågs till ledamot av AACSB European 
 Advisory Council och till medlem av  
EQUIS Awarding Body.
Professor Kevin Cullinane utsågs till ord- 
förande i Expert Panel for the Quality Assess-
ment of Programmes of Study in Transport 
Services vid Estonian Higher Education 
Quality Agency I Tallinn. Han utsågs också  
till gästprofessor vid  Statens väg- och  
transportforskningsinstitut.
Professor Kevin Cullinane, professor  
Arne Jensen och doktorand Zoi Nikopoulou 
tilldelades Thomas Low Grays pris för artikeln 
”The role of a cap-and-trade market in 
reducing NOx and SOx emissions: Prospects 
and benefits for ships within the Northern 
European ECA”.
Dr Christina Dalhede utsågs att ingå i  
the Advisory Board för Annales Mercaturae. 
Yearbook for the History of International  
Trade and Commerce.
Docent Niklas Egels-Zandén utsågs till 
ledamot i KRAVs vetenskapliga råd och till 
styrelsemedlem i CSR Västsverige.
Docent Håkan Eggert valdes in som 
Handels hög skolans ledamot i styrgruppen  
för Centrum för hav och samhälle.

Professor emeritus Martin Fritz fick, 
 tillsammans med Jan Ling, ett heders-
omnämnande för boken ”Musiken på  
Heden: konserthus och orkesterförening i  
Göteborg 1905”, av juryn för utmärkelsen 
Årets Göteborgsbok.
Docent Johan Hagberg tilldelades,  
tillsammans med Daniel Normark, Emerald 
Publishing Literati Awards – Journal of 
Historical Research in Marketing Highly 
 Commended Award 2015 för deras artikel 
”From Basket to Shopping Bag: Retailers’ 
Role in the Transformation of Consumer 
Mobility in Sweden, 1941–1970”.
Dr Lena Hansson fick ett styrelseuppdrag 
inom Handelsakademin.
Gästprofessor Lesley Head, University  
of Wollongong, Australien, tilldelades 2015 
års Vegamedalj av Svenska Sällskapet för 
Antropologi och Geografi för sitt bidrag till 
ämnet kulturgeografi. 
Utbildningshandläggare Jorun Holmberg 
tilldelades studentkårens pris ”Årets admin-
istratör 2015”
Ek dr Ulrika Holmberg utsågs till ledamot  
i styrgruppen för Fair Trade City Göteborg.
Professor Inge Ivarsson utsågs till styrelse-
ledamot och Vice President Europe för 
Euro-Asia Management Studies Association 
(EAMSA). Han utsågs också till Member of  
the Editorial Review Board för Asian Business 
& Management (ABM).
IT-samordnare Jeffrey Johns, projekt-
ledare Helena Sjöholm och kommunikatör 
Malin Tengblad tilldelades universitetets  
pris för administrativ kvalitetsutveckling för 
sitt arbete med en CV-databas över Handels-
högskolans forskare.
Ek dr Pernilla Lundqvist utsågs till ord-
förande i FARs policygrupp för redovisning.
Docent Claes Martinson blev den förste 
inom Handelshögskolan att tilldelas den nya 
titeln ”excellent lärare”. 
Professor Lena Mossberg tilldelades, 
tillsammas med Ingeborg Astrid Kleppe och 
Kjell Grønhaug, Odd Nordhaugs minnespris 
2014 för artikeln: ”Country images in news 
media”.
Dr Malin Nilsson tilldelades Rudolf  Meidner- 
priset för forskning i fackföreningsrörelsens 
historia 2015.

Professor Ulf Petrusson tilldelades 
Diamantpriset för 2015. Priset ges till årets 
technology transfer-personlighet av  
branschorganisationen SNITTS.
Dr Peter Rosén utsågs till styrelseledamot 
i PLAN – Logistikföreningen för effektiva 
flöden.
Doktorand Edith Sorkina tilldelades  
ICHCAs stipendienämnds pris för framgångs-
rik logistik forskning 2015 för sin licentiat-
avhand ling ”Customer Managed Intermodal 
Transport Solutions”.
Professor Sara Stendahl tilldelades 
Juri diska föreningens pedagogiska pris 
Paragrafen för 2015
Professor Thomas Sterner utsågs till med-
lem av Regeringens nyetablerade vetenskap-
liga råd för hållbar utveckling, till ordförande 
i tankesmedjan FORES vetenskapliga råd för 
klimat- och miljöfrågor samt till Coordinating 
Lead Author för IPCC AR5 2010–2015.
Universitetsadjunkt Katarina Stjernfelt 
tilldelades Göta Studentkårs samhällsvetar-
sektions Pedagogiska Pris 2015 för sin insats 
på socionomprogrammet.
Professor Alexander Styhre tilldelades 
utmärkelsen Highly Commended Paper Award 
2015 av International Journal of Organiza-
tional Analysis, för sitt paper ”The influence  
of neoliberalism and its absence from 
 management research”.
Jur dr Anna Wallerman tilldelades Common 
Market Law Review 2015 Young  Academics 
Prize för sin artikel ”Towards an EU law 
doctrine on the exercise of discretion in 
 national courts?” Hon tilldelades även 
student kårens pris ”Årets lärare 2015”.
Dr Stefan Öbergs avhandling ”Social Bodies. 
Family and community level influences 
on height and weight, southern Sweden 
1818–1968” utsågs till bästa avhandling  
i  ekonomisk historia av Svenska Ekonomisk- 
Historiska Föreningen.

STUDENTER
The Malmsten Award tilldelades de bästa 
masteruppsatserna i vart och ett av Handels-
högskolans masterprogram. Pristagare var: 
Karl Antonsson, Andrea Berggren, Evelina 
Börjesson, Hong Chen, Jasmin Dehghani, 
Usman Hamid, Carl Jarkvist, Edvard 
Johansson, Letizia Marcantoni, Sofia 
Nyström, Anna Sellén Runefjell, Anton 
Svanå, Erik Sveder, Maria Strandberg, 
Daniel Tyskbo och Linda Vestman.
Anna Adlarson och My Hammarström 
tilldelades Andra AP-fondens pris inom finans 
och hållbarhet för sin uppsats ”Är gröna 
obliga tioner ett finansiellt instrument som 
bidrar till en hållbar utveckling?” 
Josefin Boman, Emelie Dimberg och Tove 
Mattsson från masterprogrammet Marketing 
& Consumption vann den svenska finalen av 
L’Oreal Brandstorm och fick som ett av två lag 
representera Sverige i den nordiska finalen.
Faktumjuristerna (juriststudenter som bistår 
faktumförsäljare och andra socialt utsatta 
grupper med kostnadsfri juridisk rådgivning) 
tilldelades Faktumpriset.
Hanna Hultman utsågs till Årets Sten-Olof 
Palm-stipendiat av Göteborgs Köpmanna-
förbund. 
Klara Irhede Wirén tilldelades första pris 
i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 
Brottsoffer i fokus för sin uppsats ”Ersättning 
till brottsoffer – Om samspelet mellan den 
statliga brottsskadeersättningen och ett 
förändrat överfallsskydd”.
Juridikstudenterna Victoria Kedner och 
Pierre Olsson vann Wistrands case-tävling.
Evelina Lindgren vann The European  
Law Students’ Association (ELSAs) svenska 
uppsats tävling på temat ”varumärkes-
användning på Internet”. 
Emilia Sörensen tilldelades Svenska 
Revisionsakademins uppsatspris för sin 
masteruppsats om förtroendets betydelse  
för en kapitalmarknad. 
Ebba Törneman var med i det vinnande laget 
i reklamtävlingen 48H.
Anders Österlin gick till final i Årets Student 
2015.

UTMÄRKELSER OCH FÖRTROENDEUPPDRAG 2015

Adlerbertska forskningsstiftelsen  
tilldelade Handelshögskolan totalt 1,8 Mkr 
till forskning inom temat ”Hållbar utveckling 
i ett helhetsperspektiv”. Mottagare av forsk-
ningsmedel var Malin Nilsson, Ekonomi 
och samhälle, Malin Nystrand, Gothenburg 
Research Institute och Malin Dahlström,  
Ekonomi och samhälle.

Wallanderstipendium tilldelades Sara 
Lundqvist, Företagsekonomiska institu-
tionen och Malin Nilsson, Institutionen för 
ekonomi och samhälle, Niuosha Samani, 
Företagsekonomiska institutionen och 
Emilie Reinhold, Gothenburg Research 
Institute.

Hedeliusstipendier tilldelades Jonas 
 Jakobsson, Företagsekonomiska institu-
tionen och Hanna Niklasson, Företags-
ekonomiska institutionen.
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NYA PROFESSORER OCH DOCENTER 2015

DISPUTATIONER 2015
Simona Bejenariu, nationalekonomi: 
”Determinants of Health Capital at Birth. 
Evidence from Policy Interventions”
Oana Borcan, nationalekonomi:  
”Economic Determinants and Consequences 
of Political Institutions”
Lovisa Broström, ekonomisk historia:  
”En industriell reservarmé i välfärdsstaten 
– Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 
1913–2012”
Malin Dahlström, ekonomisk historia: 
”Konkurrens, samarbete och koncentration. 
Kalkstens- och cementindustrin i Sverige 
1871–1982”
Erik Elldér, kulturgeografi:  
”The changing role and importance of the 
built environment for daily travel in Sweden”
Viktor Elliot, företagsekonomi: ”Essays  
on performance management systems,  
regulation and change in Swedish banks”

Sied Hassen, nationalekonomi:  
”On the Adoption and Dis-adoption of House-
hold Energy and Farm Technologies”
Daniel Hult, civilrätt: ”Lagstiftnings 
ändamålsenlighet – En regleringsteoretisk 
utvärdering av fjärrvärmelagens potential  
att skapa förtroende”
Marcela Jaime, nationalekonomi:  
”Essays on behavioral economics and  
policy design”
Johan Jakobsson, företagsekonomi:  
”Unfolding the Evolutionary Growth  
within a Subsidiary; the Case of a Sales  
Subsidiary in the Middle East”
Niuosha Khosravi Samani, företags-
ekonomi: ”Financial Reporting and Corporate 
Governance: Essays on the contracting role 
of accounting and the effects of monitoring 
mechanism”

John Lapidus, ekonomisk historia:  
”Social Democracy and the Swedish welfare 
model. Ideational analyses of attitudes 
towards competition, individualization, 
privatization”
Elin Larsson, företagsekonomi:  
”Management accounting fashion setting – 
Studies on supply-side actors in Sweden”
Emmeli Marton, företagsekonomi:  
”Disclosures on judgment in financial  
reporting – Essays on accounting quality 
under International Reporting Standards”
Mohamed-Reda Moursli, nationalekonomi: 
”Corporate Governance and the Design  
of Board of Directors”
Malin Nilsson, ekonomisk historia:  
”Taking work home: Labour dynamics of 
women industrial homeworkers in Sweden 
during the second industrial revolution”

Diem Van Nguyen, nationalekonomi: 
”Essays on Takeovers and Executive 
Compensation”
Anna Karin Pettersson, företagsekonomi: 
”Nedskrivning av fartyg – En studie av hur 
IAS 36 har tillämpats i Europeiska rederier”
Remidius Ruhinduka, nationalekonomi: 
”Essays on Field Experiments and Impact 
Evaluation”
Anja Tolonen, nationalekonomi:  
”Mining Booms in Africa and Local  
Welfare Effect: Labor Markets, Women’s 
Empowerment and Criminality”
Anna Wallerman, processrätt:  
”Om fakultativa regler. En studie av svensk 
och unionsrättslig reglering av skönsmässigt 
beslutsfattande i processrättsliga frågor”
Xiao-Bing Zhang, nationalekonomi: 
”Cooperation and paradoxes in climate 
economics”

Antal

Böcker 43
Bokbidrag 121 
Artiklar, refereegranskade 204 
Artiklar, övriga 61 
Konferensbidrag 147
Rapporter 64 
Licentiatavhandlingar 1 
Doktorsavhandlingar 13 

Antal publikationer av olika slag.  
Detaljerad information finns i data-
basen GUP, se http://gup.ub.gu.se/

PUBLIKATIONER 2015 PERSONAL 2015
Antal personer Totalt Kvinnor Män

Professorer 48 12 36
Gästprofessorer/adjungerade professorer 14 5 9
Docenter 63 22 42
Universitetslektorer 61 24 37
Biträdande universitetslektorer 16 2 14
Övriga lärare/forskare 78 30 48
Forskarstuderande 78 38 40
Administration och teknik 117 96 21

Summa: 476 229 247

NYA PROFESSORER
Kristian Bolin, hälsoekonomi
Michael Brown, företagsekonomi, 
 särskilt urbana transporter och logistik
Lena Gipperth, miljörätt (befordrad)
David Langlet, havsförvaltningsrätt
Mikael Lindahl, nationalekonomi

Aico Van Vuuren, nationalekonomi  med 
inriktning mot ekonometri
Sara Stendahl, offentlig rätt (befordrad)
Ewa Wikström, företagsekonomi,   
särskilt organisation (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 2015.

EKONOMI OCH SAMHÄLLE
Professor Sylvia Chant, London School  
of Economics, Storbritannien
Dr Laura Ekholm,  
Helsingfors universitet, Finland
Professor Martin Shanahan,  
University of South Australia Business 
School, Adelaide, Australien

FÖRETAGSEKONOMI
Professor Emeritus Tamir Agmon,  
Tel Aviv University, Israel
Associate professor Adam Arvidsson, 
University of Milan, Italien
Assistant Professor Yann Bouchery,  
Ecole de Management de Normandie, 
Le Havre, Frankrike
Professor Franck Cochoy, Université 
Toulouse Jean-Jaurès, Toulouse, Frankrike
Associate Professor Amelia Compagni, 
University of Bocconi, Milano, Italien

Professor William N. Dilla,  
Iowa State University, Ames, USA
Professor Shubhashis Gangopadhyay, 
Shiv Nadar University, India Development 
Foundation, Indien
Professor Donald Getz,  
University of Calgary, Kanada
PhD Monika Golonka,  
Kozminski University, Warszawa, Polen
PhD Noel Lwoga,  
University of Dar es Salaam, Tanzania
Professor Cathy Macharis, Vrije Universi-
teit Brussel, Nederländerna
Associate Professor Ajeet Mathur,  
Indian Institute of Management, Ahmedabad, 
Indien
PhD Richard Meade,  
Auckland University, Nya Zeeland
Professor Flavio Menezes,  
University of Queensland, Australien

PhD Bahati Mibilnyi,  
University of Dar es Salaam, Tanzania
Associate Professor Jason Monios,  
Edinburgh Napier University, Storbritannien
Associate Professor Björn Erik Mörk,  
Oslo universitet, Norge
Professor Photis Panayides,  
Cyprus University of Technology, Cypern
Professor Gangamaran Shainesh,  
Indian Institute of Management Bangalore, 
Indien
Professor Ian Thomson,  
Heriot-Watt University, Edinburgh,  
Storbritannien
Economic Affairs Officer  
Gordon  Wilmsmeier, UNECLAC,  
Santiago de Chile, Chile
Professor Xinping Yan,  
Wuhan University of Technology, Kina
Associate Professor Di Zhang,  
Wuhan University of  Technology, Kina

GOTHENBURG RESEARCH  
INSTITUTE
PhD Chiara Bartolacci,  
Università di Macerata, Ancona, Italien
PhD Witold Nowak,  
Uniwersytet w  Poznaniu, Poznan, Polen
PhD Paola Trevisan,  
Università di Venezia, Venedig, Italien
PhD Michal Zawadzki,  
Jagiellonian  University, Krakow, Polen

JURIDIK
Senior Legal Officer Diane Brown, 
 Women’s Initiatives for Gender Justice, 
Haag, Nederländerna
Professor Mauro Bussani, University of 
Trieste, Italien och University of Macau, Kina
Professor Aurelia Colombi Ciacchi, 
University of Groningen, Nederländerna
Professor Gudula Deipenbrok, University 
of Applied Sciences, Berlin, Tyskland

NYA DOCENTER
Alpaslan Akay, nationalekonomi
Johan Hagberg, företagsekonomi
Mitesh Kataria, nationalekonomi
David Kleist, finansrätt
Sari Kouvo, internationell rätt

Elena Raviola, företagsekonomi
Cecilia Solér, företagsekonomi
Magnus Söderberg, företagsekonomi
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Professor Anna Di Robilant,  
Boston University School of Law, USA
Professor Kathy Fergusson,  
University of Hawaii, USA
PhD Jane Ferniss,  
Syddansk universitet, Odense, Danmark
Professor Bent Ole Gram Mortensen, 
Syddansk universitet, Odense, Danmark
Professor Patrick Hanafin,  
University of London, Storbritannien
PhD Marta Infantino,  
University of Trieste, Italien
Professor Andrew Kenyon,  
Melbourne Law School, Australien
Associate Professor Linda Kjær Minke, 
Syddanskt universitet, Odense, Danmark
Legal Director, Milica Kostic, Humanitarian 
Law Center, Belgrad, Serbien
Professor John Linarelli, Durham 
 University Law School, Durham, USA
LLD Susanna Lindroos-Hovinheimo,  
Queen Mary/Helsingfors Universitetet, 
Finland
Professor Brian Martin,  
University of Wollongong, Australien
Professor Ugo Mattei,  
University of Turin, Italien
PhD Roberto Merrill,  
University of Minho, Portugal
PhD Paul O’Connell,  
University of London, Storbritannien.
Professor Tamara Piety, University of Tulsa 
College of Law, Oklahoma, USA
Professor Heidi Robertson,  
Cleveland State University, USA
Professor James C Scott,  
Yale University, New Haven, USA
Rev Dr Kaia Stern,  
Harvard University, Cambridge, USA
Professor Surya Subedi,  
University of Leeds, Storbritannien
Professor Talha Syed,  
University of California Berkeley, USA
Professor Jyrki Tala,  
Helsingfors universitet, Finland
Professor Rhidian Thomas,  
University of Swansea, Storbritannien
Professor Marc-Philippe Weller,  
Universität Heidelberg, Tyskland

NATIONALEKONOMI
PhD Goytom Abraha Kahsay,  
University Associate Professor, Francisco 
Alpizar, CATIE, Costa Rica
Associate Professor Steffen Altmann, 
University of Copenhagen, Danmark
Professor Stefan Ambec, University of 
Toulouse, Frankrike
Associate Professor Henrik Andersson, 
Toulouse School of Economics, Frankrike
PhD Thushyanthan Baskaran,  
University of Göttingen, Tyskland
Professor Sascha Becker,  
Warwick University, Storbritannien
Professor Peter Berck,  
University of California, Berkeley, USA
Professor Tom Berglund,  
Handelshögskolan, Helsingfors, Finland
Professor Randall Bluffstone,  
Portland State University, USA
PhD Steve Bond,  
University of Oxford, Storbritannien
PhD Jorge Bonilla,  
Universidad de Los Andes, Colombia
PhD Stefania Bortolotti,  
University of Cologne, Tyskland
PhD Hamid Boustanifar, BI-Norwegian 
Business School, Oslo, Norge
Professor Gardner Brown,  
University of Washington, USA
Associate Professor Maoliang Bu,  
Nanjing University Kina and Würzburg 
University, Tyskland

PhD Thomas Buser, University of Amster-
dam/Tinbergen Institute, Nederländerna
PhD Bet Caeyers, Institute for Fiscal 
Studies, London, Storbritannien
Professor Michael Caputo,  
University of Central Florida, USA
Professor Carlos Chávez Rebolledo, 
Universidad de Concepción, Chile
PhD Damon Clark,  
University of California, Irvine, USA
Henrik Cronqvist, China Europe Internatio-
nal Business School (CEIBS), Shanghai, Kina
PhD Mariela dal Borgo,  
University of Warwick, Storbritannien
Professor Carl-Johan Dalgaard,  
University of Copenhagen, Danmark
Lead Economist Klaus Deininger,  
The World Bank, Washington, D.C, USA
PhD Florian Diekert,  
University of Oslo, Norge
PhD Jens Dietrichson,  
SFI – The Danish National Centre for Social 
Research, Köpenhamn, Danmark
Assistant Professor Oege Dijk, Radboud 
University Nijmegen, Nederländerna
Professor Axel Dreher,  
University of Heidelberg, Tyskland
PhD Teppo Eskelinen,  
University of Eastern Finland
Professor Salvatore di Falco,  
University of Geneva, Schweiz
Professor Marco Francesconi, University 
of Essex, Colchester, Storbritannien
Professor Finn Försund,  
University of Oslo, Norge
PhD Orsola Garofalo,  
Copenhagen Business School, Danmark
Researcher Riccardo Ghidoni,  
Tilburg University, Nederländerna
PhD Gunes Gokem,  
New Economic School, Moscow, Ryssland
Associate Professor Aleksandra Gregoric, 
Copenhagen Business School, Danmark
PhD Elisabeth Gsottbauer,  
University of Osnabrück, Tyskland
Professor Roger Guesnerie),  
Paris School of Economics, Frankrike
Professor Atle Guttormsen,  
Univ för miljö- och biovetenskap, Ås, Norge
Professor Cameron Hepburn,  
Oxford Smith School/INET at Oxford Martin 
School/New College, Oxford/Grantham 
Research Institute, London School of 
 Economics, Storbritannien
Professor Stefano Herzel,  
University of Rome Tor Vergata, Rom, Italien
Visiting Malmsten Professor Roland 
Hodler, University of St. Gallen, Schweiz
Assistant Professor Svenn Jensen, 
 Norwegian University of Life Sciences, Ås, 
Norge
PhD Nicolai Kaarsen,  
Kraka Institute, Copenhagen, Danmark
Professor Robert Kaestner,  
University of Illinois at Chicago, USA
PhD Knut Ivar Karevold,  
GreeNudge, Oslo, Norge
Associate Professor John Knopf,  
Stanford University, USA
Visiting Professor Martin Kocher,  
University of Munich, Tyskland
Professor Timo Korkeamäki, Hanken 
School of Economics, Helsinki, Finland
Professor Michael Kirchler,  
University of Innsbruck, Innsbruck, Österrike
Professor Andreas Lange,  
University of Hamburg, Tyskland
Associate Professor Fabian Lange,  
Yale University, USA
Professor Travis Lybbert,  
University of California, Davies, USA
Professor Marco Manacorda,  
Queen Mary University of London, and 
 London School of Economics, Storbritannien

Professor Jane Mariara,  
University of Nairobi, Kenya
Professor Alemu Mekonnen,  
University of Addis Ababa, Etiopien
PhD Michael Melnychuk,  
University of Washington, USA
PhD Kristina Mohlin, EDF-Environmental 
Defense Fund, New York, USA
PhD Redzo Mujcic,  
University of Queensland, Australien
Professor Ryo Okui,  
VU University Amsterdam, Nederländerna 
och Kyoto University, Japan
Professor Eric Pels, VU University of 
Amsterdam, Nederländerna
Senior Researcher Fellow Dennis Petrie, 
University of Melbourne, Australien
Associate Professor Marco Piovesan, 
University of Copenhagen, Danmark
Associate Professor Cristian Pop-Eleches, 
Columbia University, USA
Associate Professor Ping Qin,  
Renmin University, Kina
Professor John Quah,  
University of Oxford, Storbritannien
PhD Rajesh Ramachandran,  
Goethe University, Frankfurt, Tyskland
Assistant Professor Toke Reinholt 
 Fosgaard, Copenhagen University, Danmark
Professor Kerstin Roeder,  
University of Augsburg, Tyskland
Professor Knut Einar Rosendahl, Norwegi-
an University of Life Sciences, Ås, Norge
PhD Nicolas Salamanca Acosta,  
University of Melbourne, Australien
Professor James N. Sanchirico,  
University of California, Davis, USA
Assistant Professor Pablo Selaya,  
University of Copenhagen, Danmark
Professor Alexander Sohn,  
University of Göttingen, Tyskland
Professor E. Somanathan, Indian 
 Statistical Institute, New Delhi, Indien
Professor Rohini Somanathan,  
Delhi School of Economics, Indien
Assistant Professor Jan Stuhler,  
Universidad Carlos III de Madrid, Spanien
Associate Professor Alessandro Tarozzi, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 
Spanien
PhD Franziska Tausch,  
Max Planck  Institute, Bonn, Tyskland
PhD Andrea Tesei,  
University of London, Storbritannien
Professor Erik Verhoef,  
VU University of Amsterdam, Nederländerna
PhD Clara Villegas Palacio,  
Universidad Nacional de Colombia –  
Sede Medellín, Colombia
PhD Xiaojun Yang, Peking University, Kina
PhD Yanos Zylberberg,  
University of Bristol, Storbritannien
PhD Ulf Zölitz,  
Maastricht University, Nederländerna

THE INTERNATIONAL VISITING 
 PROFESSOR PROGRAMME
Mike Browne, University of Westminster, 
London, Storbritannien (logistik)
Laetitia Dablanc, Université Paris-Est, 
IFSTTAR, Frankrike (logistik)
Carolyn Fischer, Resources for the Future, 
Washington DC, USA (miljöekonomi)
Yitchak Haberfeld,  
Tel Aviv University, Israel (management)
Neville Harris, University of Manchester, 
Storbritannien (juridik)
Lesley Head, University of Wollongong, 
Wollongong, Australien (kulturgeografi)
Ron Kaniel, University of Rochester, NY, 
USA (finans)
Ann Langley,  
HEC Montréal, Kanada (företagsekonomi)

Astrid Lassen Heidemann,  
Aalborg University, Danmark (innovation och 
entreprenörskap)
Cathy Macharis,  
Vrije Universiteit Brussel, Belgien (logistik)
Lynda Maddox,  
The George Washington University, 
 Washington DC, USA (marknadsföring)
Laura Mayoral,  
Institute for Economic Analysis (CSIC) & 
Barcelona GSE, Spanien (nationalekonomi)
Anna Nagurney, University of Massachu-
setts, Amherst, MA, USA (företagsekonomi)
Lidija Polutnik,  
Babson College, MA, USA (företagsekonomi)
Andrew Popp,  
Liverpool University Management School, 
Storbritannien (ekonomisk historia)
Rosemary Rayfuse,  
University of New South Wales, Sydney, 
Australien (internationell juridik)
Regina Scheyvens, Massey University, 
 Palmerston North, Nya Zeeland (kultur-
geografi)
Rohini Somanathan, Delhi School of 
 Economics, Indien (nationalekonomi)

EXECUTIVE EDUCATION
PhD Jessica Bagger,  
California State University, Sacramento, USA
Professor Frank Bannister,  
Trinity University, Dublin, Irland
PhD Manoj K Chakravarti, Indian Institute 
of Management, Bangalore, Indien
Professor Bin Guo,  
Zhejiang University, Hangzhou, Kina
Professor Yitchak Haberfeldt,  
Tel Aviv University, Israel
Professor P D Jose, Indian Institute of 
Management, Bangalore, Indien
Professor Rajalaxmi Kamath, Indian Insti-
tute of Management, Bangalore, Indien
Professor Kumar Kumar, Indian Institute of 
Management, Bangalore, Indien
Professor Gideon Kunda,  
Tel Aviv University, Israel
Professor Jinshan Li,  
Zhejiang University, Hangzhou, Kina
Professor Pekka Mattila,  
Aalto University, Helsingfors, Finland
Professor Chen Min,  
Shanghai Jiao Tong University, Kina
Professor Ramnath Narayanaswamy, 
Indian Institute of Management, Bangalore, 
Indien
PhD Narayan P C, Indian Institute of 
Manage ment, Bangalore, Indien
Professor Bent Petersen,  
Copenhagen Business School, Danmark
PhD Sandeep Sastry, Indian Institute of 
Management, Bangalore, Indien
Professor Ben Shenglin,  
Zhejiang  University, Hangzhou, Kina
Professor Chetan Subramanian, Indian 
Institute of Management, Bangalore, Indien
Professor Anil B. Suraj, Indian Institute of 
Management, Bangalore, Indien
Professor Ashok Thampy, Indian Institute 
of Management, Bangalore, Indien
Professor Longbao Wei,  
Zhejiang University, Hangzhou, Kina
Professor Xiaobo Wu,  
Zhejiang University, Hangzhou, Kina
Professor Max von Zedtwitz,  
GLORAD Center for Global R&D and Reverse 
Innovation, Ryssland, Kina & Schweiz
PhD Gangfeng Zhang,  
Zhejiang University, Hangzhou, Kina
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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 2015 delade bland andra följande personer med sig av sina kunskaper och erfarenheter:

Fredrik Adolfsson, VGR
John-Niclas Agerberg, Bygglogistik AB
Andrea Ahlberg, Transportstyrelsen
Michaela Ahlberg, Telia Sonera
Fredrik Ahlbin, EY
Henrik Almström, Morris Law
Anna-Lena Alvekrans, VGR
Pelle Amberntsson, Stadsmissionen
Christian Andersch,  
Rosengrens  advokatbyrå
Börje Andersson, Ackordcentralen
Emil Andersson, Advokatfirman Delphi
Lisa Andersson, OECD
Mattias Andersson, SKF
Tony Andersson, Unionen
Mercedes Anderås, Advokatfirman Vinge
Nina Aresund, Volvo AB
Staffan Arnborn, EY
Claes Askfors, Deloitte
Anders Assarsson, PwC
Lovisa Axén, Jönköpings kommun
Elies Bazine, SIDA
Niklas Berg, Avinode
Hans Bergh, SCA
Maria Berndtsson, Swedish Club
Janne Björge, Ninne Yards AB
Martin Björnberg, Handelsbanken
Emanuel Blume, Naturskyddsföreningen
Anna Borg, Förvaltningsrätten i Göteborg
Mattias Boqvist, Wistrand 
Pär Brandholm, Laurin Marine
Per Brattberg, SCA
Sandra Brenner, Stena Renewable
Ylva Bruzelius, ICA reklam
Dan Bullarbo, Setterwalls Advokatbyrå
Johan Bäckman, WestCoach Holacracy
Catarina Böös, PwC
Robin Cleverly,  
Marby Consulting, Bristol, UK
Emma Coterill, Hope for justice
Anna-Karin Dahlberg, Lindex
Susanne Dahlberg, SKF
Silvia Dahlberg, Advokatfirman Vinge
Maria Dahlquist, Setterwalls Advokatbyrå
Beatrice Düring, L’Oréal Luxe Travel Retail
Jessica Ebbesson, Deloitte
Cecilia Edebo, SCA
Karin Ekelund, Skatteverket
Eva-Britt Eklöf, WSP Environmental
Sara Eklöf, Lindahls Advokatbyrå
Ola Ekman, First To Know Scandinavia AB

Fredrik Engblom, Volvo Group
Rikard Engström, Trafikverket
Christina Ericsson, Lancôme
Simon Evaldsson, Andra AP-fonden
Jan Fager, JM Fager
Carl Fhager, MAQS
David Flodberg, Swedbank
Josefin Florell, Passivhuscentrum
Sofie Folkeson, PwC
Anna Fougelberg, Volvo Group
Peter Frank, Nudie Jeans
Pernilla Fransson, Trafikverket
Emma Fredberg, Setterwalls Advokatbyrå
Mattia Fribert, SKF
Linus Gabrielsson, Fridh Advokatbyrå
Kari Gardelin, Europeiska kommmissionen
Erik Gatenholm, CELLINK
Pauline Genty, L’Oréal
Jessica Gold, Findwise
Lars Hallin, SCA
Jenny Hammarberg, EY
Susanne Hedberg, Volvo Group
Erik Hedlund, McKinsey
David Hellsing, Volvo Car Group
Maria Helmroth, Lindex
Per Herrey, Musikerförbundet
Thomas Hordern, Volvo Group
Lars Hullin, SCA
Johan Human, SKF
Ulrik Hägge, Rosengrens advokatbyrå
Caroline Högberg, Familjens advokat
Zusan Ismail, Setterwalls Advokatbyrå
Théo Jaekel, Swedwatch
Ellinor Johansson, Ericsson
Dag Jungenfelt, Medfield Diagnostics
Jan-Åke Jönsson,  
World Maritime University
Hendrik Kangasmuukko,  
Wistrands Advokatbyrå
Magnus Karlberg,  
Dewey & LeBoeuf, New York
Jonas Karles, MinaTjänster.Nu
Maria Klint, Göteborgs Stad
Sara Korsgren Norrby, Vokalproduktion
Sven Olof Krantz, UGL-akademin
Eva Kristoffersen, Volvo Group Truck 
Operations
Magnus Kroon, Svensk Handel
Moa Kärrstrand, FairTradeCenter
Hanna Lagerkvist, Deloitte
Erik Lampinen, Hogia

Sandya Lang, Nudie Jeans
Anna Lantz, Göteborgs tingsrätt
Kitty Larsson, Deutsche Bank
Emma Larsson, KPMG
Lotta Lehikoinen, Drivhuset
Manuela Leijerfelt, Sirius EU-Byrå
Lars Lilled, Göteborgs Stad
Eric Lindblad, Nettbuss Sverige AB
Niklas Lindén, Lindex
Marcus Lindfors, Swedish Club
Mari-Anne Lindhardt, MAQS
Henrik Lindskoog, SEB
Lisa Lindstrand, Forum Syd
Johan Ljungberg, Mannheimer Swartling
Olle Ludvigsson, Europeiska unionen
Magnus Lundin, Autoadapt AB
Malin Lönnbark, VGR
Julie Maes, Volvo Powertrain
Dominiq von Martens, SelfLeaders
Héctor Martinéz, CELLINK
Robert Mjösén, Advokatfirman Credo
Ulf Moback, Göteborgs Stad
Åke Modig, Modig@Partners AB
Malin Morén, Lorensbergs
Johan Myrén, Advokatfirman Lindahl
Sofia Mårtensson, Bygglogistik AB
Johanna Nilsson, SCA
Carl Norberg, EY
Billy Nord, Billy Nord Creative
Anders Nyberg, Kapsch TrafficCom AB
Åse Nyberg, Västra Götalandregionen
John Nyberg, Skanska
Anders Ohlsson, TNS-Gallup
Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling
Henrik Olsson, Falkenbergs kommun
Rikard Olsson, EKAN
Marina Olsson, VGR
Sofia Olsson, ICA Supermarket
Henrik Olsson, Falkenbergs kommun
Marina Olsson, VGR
Ulf Olsson, Sjöfartsverket
Amir Omed, Greentech Capital
Hans Oscarsson, Volvo Car Group
Caroline Pamp, Incubator
Thomas Pedersen, Acando
Caroline Pedersen, Orbicon
Kajsa Persson, Volvo Group
Anders Peterson, Stena Line Freight
Kristin Petersson, MedvetenGrön
Milis Radulovic,  
Universitets- och  hög skole rådet

Thomas Rickne, DPS
Karolina Riedel, OSCE/EU
Magnus Rosén, SKF
Helena Rosén Andersson,  
Advokatfirman Lindahl
Jonas Rosengren, Advokatfirman Vinge
Erik Rüdow Fors, Mechanum
Linda Sahlin, DB Schenker
Khaled Saibi, Socialdemokraterna
Ida Sandberg, Schenker Consulting AB
Cecilia Sandström, Ciceron Group
Fredrik Seger, Kungsbacka kommun
Per Settergren, Advokatfirman Vinge
Charles Sinclair, Oddwork
Erik Sjöman, Advokafirman Vinge
Daniel Sonesson, LinkedIn
Stefan Skeppstedt, Ackordcentralen 
Anna Stanislaus, Allmänna Advokatbyrån
Helena Starkenberg Kristersson,  
SACC San Francisco & Silicon Valley
Patrik Stenberg, Volvo Group
Fredrik Stenhagen, Volvo Group
Karin Stenmar, Folksam
Bo-Inge Stensson, SKF Group Purchasing
Mikael Stubbe, Transportstyrelsen
Fredrik Sundberg, Lorensbergs
Anna Svensson, Göteborgs Stad
Gunnar Söderberg, Unionen
Erik Tiberg, Justitiedepartementet
Helena Trygg, Handelsbanken
Anette Törnqvist, Skatteverket
Patrik Unell, Meidacom
Lena Vennström, Volvo Car Group
Kerstin Vogel,  
Advokabyrån Zeijers borger & Co
Tara Vosough, Volvo Group
Ulf Wahlström, Brand Gardener
John Wedel,  
Logistik och transport stiftelsen (LTS/BGR)
Erik Wendel, Ackordcentralen
Lena Wiström Klingefjäll,  
Familjens advokat
Karin Ydén, Stockholms fondbörs
Joel Zetterström, Advokafirman Vinge
Maria Åberg, Deloitte
Lukas Åvall, Big Hat Agency AB
Rebecka Öhman, PWC
Yohanna Öhrnegård, Advokafirman Vinge
Jill Öhrner Wennerlund, Volvo Group
Oscar Ölund, Askengren & Co

GÄSTFÖRELÄSARE FRÅN YRKESLIVET

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.

Björn Axelsson, Business Director Human Resources,  
Volvo Group Trucks Operation
Cecilia Hallengren, Vice President, Human Resources  
Global Med. Development, R&D, AstraZeneca
Martina Klaus, Senior Vice President General Council,  
Volvo Group Trucks Operation
Katarina Lindström, Senior Vice President, Strategy,  
Volvo Group Trucks Operation
Stefan Lorentzon, Senior Vice President, Corporate  
Communications, Volvo Group Trucks Operation

Elenor Loyd, Miljöchef, Borås Energi och Miljö AB
Annika Lundberg, chef kontorsrörelsen, Länsförsäkringar
Patrik Nilsson, Director Financial Reporting, Volvo Car Group
Frida Sjöholm, Underwriter, ansvar/produktspecialist,  
Länsförsäkringar
Martin Sundblad, Senior Councel, AstraZeneca
Patrik Tolf, Deputy CFO & Group Treasurer, Volvo Car Group
Erica Wikman, Director Sustainability Communication,  
Public Affair, Volvo Car Group
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