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DISPUTATIONER
Daniel Jongsma disputerade i 
handelsrätt på avhandlingen: 
Creating EU Copyright Law: 
Striking a Fair Balance 
Tid: 24.1.2020 kl. 12:00 
Plats: Helsinki 
Opponent: Jonathan Griffiths, 
Queen Mary University of London 
Kustos: Professor Niklas Bruun

Apramey Dube disputerade 
i marknadsföring på avhand
lingen: Service Experience in 
Customers’ Everyday Contexts. 
An Investigation of Customers’ 
Experiences from Using 
Smartphone Apps 
Tid: 30.3.2020 kl. 12:00 
Plats: Online 
Opponent: Professor Bård 
Tronvoll, Inland Norway 
University of Applied Science, 
Norway and Karlstad University, 
Sweden 
Kustos: Maria HolmlundRytkönen

Marja-Leena Sarvikivi 
disputerade i marknadsföring 
på avhandlingen: Reklam och 
marknadsföringstänkande i 
Finland. Varuhuset Stockmanns 
annonsering under 100 år 
Tid: 8.4.2020 kl. 12:00 
Plats: Online 
Opponent: Anders Parment, 
Stockholm Business School 
Kustos: Maria HolmlundRytkönen

Eija Meriläinen disputerade i 
logistik och samhällsansvar på 
avhandlingen: Urban Disaster 
Governance Resilience and 
Rights in the Unequal City 
Tid: 8.5.2020 kl. 9:15 
Plats: Online 
Opponent: Anja Nygren, 
Helsingfors universitet 
Kustos: Jaakko Aspara

Daniil Pokidko disputerade i 
entreprenörskap och företags
ledning på avhandlingen: 
Experiential Learning through 
the Lens of Dual Process Theory: 
Exploring the Power of Personal 
Likes and Dislikes in the Context 
of Entrepreneurship Education 
Tid: 18.5.2020 kl. 14:15 
Plats: Online 
Opponent: William B Gartner, 
Babson College 
Kustos: Sören Kock

Cenyu Shen disputerade i 
informationsbehandling på 
avhandlingen: A study of 
three alternative open access 
publishing models. 
Tid: 9.6.2020 kl. 16:15 
Plats: Online 
Opponent: Carol Tenopir, 
University of Tennesse, Knoxville 
Kustos: Mikael Laakso

Mansoor Afzali disputerade i 
redovisning på avhandlingen: 
Essays on the Role of Social 
Networks and Social Capital
in Accounting and Finance 
Tid: 30.6.2020 kl. 12:15 
Plats: Online 
Opponent: Sami Vähämaa, 
University of Vaasa 
Kustos: Professor Minna 
Martikainen

Michaela Lipkin disputerade 
i marknadsföring på avhand
lingen: Exploring customer 
experiences with smart self
service. A customer ecosystem 
approach 
Tid: 27.8.2020 kl. 12:15 
Plats: Online 
Opponent: Professor Hannu 
Saarijärvi, Tampere University 
Kustos: Professor Maria 
HolmlundRytkönen

Mikaela Krohn disputerade i 
företagsledning och organisation 
på avhandlingen: What are you 
looking at?! Online video as 
visual strategic organizational 
communication.  
Tid: 25.9.2020 kl. 12:15 
Plats: Online 
Opponent: Professor Emma Bell, 
The Open University 
Kustos: Professor Janne Tienari
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Öppen webbkurs med Björn Wahlroos 
Hanken har lanserat en ny, öppen webbkurs om kapitalförvaltning med ekonomie 
doktor Björn Wahlroos som föreläsare. MOOCkursen (Massive Open Online 
Course), Principles of Wealth Management, ges på plattformen FutureLearn, och 
den ger insikter i dagsläget inom världsekonomin och finansbranschen. Samtidigt 
fungerar kursen som en introduktion i den finansiella ekonomins historia. Kursen har 
nästan 5500 deltagare från 90 olika länder. Under hösten bjuder Hanken också 
på tre andra MOOCkurser, som är gratis och öppna för alla: Organising for the 
Sustainable Development Goals (SDGs), Introduction to Humanitarian Logistics och 
Principles of Service Management. 

Christina Dahlblom      
ny Professor of Practice vid Hanken
Christina Dahlblom har utsetts till Professor of Practice vid institutionen för företags
ledning och organisation från och med den 3 november 2020. Dahlblom vill bidra 
till att skapa ännu tätare nätverk och dialog mellan Hanken och näringslivet.

– Jag skulle gärna vilja se ännu mer diskussion om hur forskning på Hanken har 
tillämpats i organisationer och i det dagliga arbetet. Jag hoppas också kunna 
använda min erfarenhet av entreprenörskap och coaching för att stöda de uppstarts
företag som är aktiva inom Hanken, säger Dahlblom.

Trovärdighet och ansvar    
centrala i det amerikanska presidentvalet
Paneldeltagarna i diskussionen What is happening? – The impact of the US presidential 
elections på Hanken den 29 oktober 2020, var eniga om att osäkerhet präglat Trumps 
valperiod. Som en Hollywoodfilm, beskrev Alexandra Pasternak-Jackson, VD för 
Amcham Finland, den senaste valperioden: den globala pandemin med president 
Trumps insjuknande i covid19, en ekonomisk nedgång, Black lives matterrörelsen 
med mera. Medlemmarna i panelen var Gonul Colak, professor i finansiell ekonomi vid 
Hanken, Hanna Laurén, direktör vid Finlands näringsliv, Saska Saarikoski, journalist 
vid Helsingin Sanomat och Sophia Rahimeh, magisterstudent på Hanken.

Nya podcast om hållbar utveckling   
och finansiell ekonomi
I en ny podcast, Sustainability Unwrapped, vänder sig forskare på Hanken till experter 
utanför akademin för att hitta lösningar som möjliggör hållbarhet. Det första avsnittet 
sändes i början av november, och två nya avsnitt släpps två gånger i veckan fram till 
mitten av december. Teman som behandlas är bland annat artificiell intelligens, håll
bart mode, ansvarsfulla investeringar och hållbara städer. Tidigare under hösten lanse
rades en annan ny podcast på Hanken: After Class, som diskuterar finansiell ekonomi 
och redovisning i avslappnad ton. Följ Hankens podcasts och bloggar på hanken.fi

Nytta, nöje, nätverk!
www.niord.fi | niord@ekonomit.fi

H Ä N T  PÅ  H A N K E N

FOTO: TOBIAS WEINHOLD/ UNSPLASH
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PÅ BILDEN
Quantum

I februari firade vi än en gång Hanken 110 år, i en full festsal på Hanken. Vi 
promoverade Estlands president Kersti Kaljulaid, som vi ser som en förebild 
för digitaliseringsarbete. Då kunde nog ingen förutspå att digitaliseringen 
en månad senare skulle vara centralare än vi någonsin tänkt för vår 
verksamhet, det vill säga när coronaviruset slog till och vår undervisning 
och allt arbete förflyttades online.

En annan stor utmaning under våren blev antagningen av nya studenter 
som måste genomföras i två omgångar, en digital omgång och en omgång 
där man fysiskt kom på plats för att skriva ett prov. Ganska snart blev 
det också klart att det fanns ett stort behov av att anta fler studenter, och 
ministeriet framförde ett önskemål om att ta emot fler studenter på grund av 
de rådande omständigheterna. Hankens styrelse tog snabbt beslut i ärendet 
om att utöka antagningen med 45 studenter. Med dessa siffror, som ännu 
höjdes till 55, ansvarar Hanken för cirka en fjärdedel av tilläggsplatserna i 
företagsekonomi. I tillägg till att öka platserna för studenter, bestämde vi 
att även nu under hösten erbjuda fyra så kallade MOOCs – öppna kurser 
på plattformen FutureLearn, som är gratis i likhet med våra övriga kurser 
inom Öppna universitetet.

Då det gäller forskningen som sker på Hanken har covid-19 varit ett tema 
som genomsyrar arbetet i mångt och mycket. Våra forskare har erhållit ett 
antal forskningsstipendier och projekt som uttryckligen gäller arbete med 
covid-19. Ett av de största erhöll HUMLOG-institutet – det EU-finansierade 
forskningsprojektet Health Emergency Response in Interconnected 
Systems.

Vi kan gott säga att forskningen och undervisningen har formats mycket 
av situationen och anpassat sig till den med nya innovativa lösningar. Men 
distansjobbet har sina avigsidor och den tydligaste är att motivationen 
kan tryta. För att underlätta situationen har vi gått in för en lösning där 
Hanken är öppet för våra egna studenter och personal och vi erbjuder 
närundervisning i mån av möjlighet. Att enbart ha virtuella lösningar var 
enklare, men vi måste balansera med en så kallad hybridlösning för att kunna 
ta hand om olika behov hos studenter och personal. Vi har bland annat delat 
ut munskydd åt personal och studenter, och ser till att den närundervisning 
som ges sker i smågrupper för dem som vill vara på plats. Med dessa åtgärder 
hoppas jag att vi ska kunna bibehålla en gemenskap, ha en trygg och säker 
miljö för personal och studenter, och värna om att vi mår bra till den dag vi 
återigen får ses under normalare omständigheter.
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Quantum
– en inkörsport till global big data
Quantum på Hanken i Helsingfors är en mångsidig och vacker mötesplats, 
som erbjuder tillgång till databaser med finansiell data. Modern teknik gör 
det möjligt att streama all undervisning och alla evenemang samt att
i realtid följa med finansnyheter. Quantum invigdes i samband med 
partnerstämman den 6 februari 2020.

G L O B A L  B I G  D A T A

TEXT:  NINA WINQUIST | FOTO: PIA PETTERSSON
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 Quantums direktör Othmar 
Lehner, vi börjar med den självklara 
frågan: ”Varför Quantum”?
Quantum behövdes. Det har alltid funnits 
bra databaser och datorrum på Hanken 
men vi ville ha något mer. Vi ville erbjuda 
våra studenter och alumner det allra 
nyaste inom datatekniken integrerat i 
ett eget behagligt börsliknande utrymme 
som är specialdesignat för ändamålet. 
Sam tidigt hade vi som mål att skapa 
en synlig symbol, en fysisk port till 
det globala. Quantum vittnar om att 
Hanken har förbundit sig att anamma 
den senaste teknologin för att möjliggöra 
en digital kompetens av toppkvalitet för 
studenterna. 

G L O B A L  B I G  D A T A

Bloomberg är en av de mest berömda databaserna 
med en prenumerationsservice som är viktig inom 
affärsvärlden. Personer med förmågan att utnyttja 
databasens fulla potential är mycket eftertraktade. 

Intressant, vad handlar digital kom-  
 petens om?
Digital kompetens kan beskrivas som ett 
språk man måste lära sig för att kunna 
använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt. 
Som en handelshögskola borde våra 
studenter kunna använda den senaste 
teknologin på ett effektivt sätt; vi utbildar 
inte kodare utan ledare som måste ha 
förståelse för olika redskap och program 
de använder för specifika uppgifter. De 
måste kunna analysera data kritiskt och 
dubbelkolla sannolika resultat. Det kan 
hända att systemen drar egna slutsatser 
som visserligen baserar sig på data, men 
det är exempelvis möjligt att den som 
matade in datan gjorde ett fel.  

Vems idé var Quantum?
Hela styrelsen backade upp idén. Pro- 
jektet var en del av Hankens 110-års-   
jubileum och medelinsamlings kampanjen 
HANKEN 110. Alla var överens om att det 
här är någonting som Hanken behöver för 
att vara konkurrens kraftig i framtiden. 
Kampanjen fokuserade på kreativitet 
och Quantum representerar kreativitet 
och kreativt tänkande på många olika 
sätt. Kreativitetstänket har också haft 
en viktig roll när vi har planerat det 
fysiska utrymmet. Vi bad alla berörda 
säga sin åsikt under processen och även 
studentrepresentanter kom med viktiga 
synpunkter.  

Vi har det anspråkslösa målet
att bli nummer ett i Norden med 

det här centret!
– Othmar Lehner –

Utrymmen såsom dessa trendar bland 
universiteten, men vi är unika och 
Quantum ett ovanligt vackert utrymme. 
Vi talar rentav om en oas eftersom 
utrymmet kombinerar teknisk skönhet 
med en avslappnande grön interiör med 
träd, bord och stolar med dynor som 
ligger bara några steg från den tekniska 

Othmar Lehner arbetade med hållbarhetsteman och datadrivna insikter i impact investing under 
fem år i Oxford som professional fellow. I februari började han i Finland och är full av lovord för 
Hanken: “Det är ett privilegium att få bygga upp något så här härligt med en styrelse och rektor 
som backar upp projektet till hundra procent. Vi har det anspråkslösa målet att bli nummer ett i 
Norden med det här centret!”
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delen. Vi har beaktat studenternas 
välmående. De tillbringar så mycket tid 
framför datorskärmarna att de behöver 
lite grönt och skönt också. 

Jag måste fråga vad Quantum 
betyder?
Vi har medvetet låtit bli att erbjuda en 
officiell definition på vad Quantum 
står för hos oss. Då förblir det abstrakt 
och ergo personligt. Jag associerar 
Quantum med kvanthopp, en sorts hopp 
in i framtiden med artificiell intelli-
gens och datadrivna beslut av ledarna. 
Det faktum att vår högskola liksom alla 
andra moderna universitet måste satsa 
på individuell, centraliserad service och 
inlärningsmöjligheter är ett ganska stort 
hopp, eller hur?

Quantum kan innebära olika saker 
för olika mänskor. Det är liksom en grej 
i den postmoderna världen att lämna 
det öppet och för studenten eller den 
utexaminerade att avgöra den egna bety-
delsen. För oss är det ett ytterst viktigt 
fysiskt utrymme som kombinerar och 
fokuserar på data och datavetenskap, ja 
till och med på AI, och som är ämnat för 
våra studenter och forskare. 

Quantum skall också förstås som en 
vision av Hanken; vi utbildar framtida 
ledare som har en solid kunskap om hur 
insikter som fås via datainsamling och 
-behandling bidrar till bättre business-
beslut. Och med dessa beslut ska man 
inte enbart göra vinst utan också nå mer 

Vi har till och med under corona-
krisen strävat efter att hålla Quantum 
öppet och igång så mycket som möjligt. 
De flesta studenterna som forskar på 
magister- eller doktorsexamen har 
kunnat använda Quantum och databa-
serna för sin forskning även under de 
här svåra tiderna.

För vem är utrymmet i första hand 
tänkt?
Vi kommer att ordna specifika QC- 
kurser, där studenter med olika 
huvudämnen lär sig använda data-
baserna. De här kurserna identifieras 
med den nya koden QC. Det är viktigt 
att konstatera att Quantum är för alla 
studenter och forskare vid Hanken 
oberoende av deras huvudämne eller 
forskningsområde. I framtiden hoppas 
vi även kunna inkludera alumner i större 
utsträckning. Vår rådgivande kommitté 
har representanter från alla institutioner 

hållbara resultat. Det är ett ytterst viktigt 
mål inte bara för mig personligen utan 
för hela Hanken.

Vad erbjuder ni?
Vår värdeproposition är att alla data-
baser som är i allmän användning inom 
ett specifikt forskningsområde högst 
troligt finns att tillgå här.

Vi har till exempel 10 officiella Bloom-
berg-terminaler med Bloombergs 
TV-kanal. Terminalerna har Bloom-
bergs egna dubbeldisplay-skärmar och 
tangentbord. Och tre 86 tums skärmar 
runt hela området som gör det möjligt 
att presentera olika saker på olika 
skärmar samtidigt. Vi har till exempel 
kopplat de här skärmarna till Bloomberg 
TV-kanalen. 

Våra studenter fattar inte multi-
miljonbeslut just nu men de kommer 
redan att ha vanan inne att använda 
skärmarna och infokanalerna när de 
anställs av företag. De kommer omedel-
bart att kunna använda dem och veta hur 
de handskas med dem.

Vilken terminal är den popu läraste?
Alla har bra sidor och används på olika 
sätt. Men vi har kunnat konstatera att 
studenterna mest använder Capital-IQ, 
Eikon och naturligtvis Bloomberg-data-
baser. Men vi är flexibla och har ett bra 
system för att följa upp förändringar 
inom forskningsvärlden och anpassar 
oss lätt till rådande behov. 

Vi har 20 snabba Delldatorer med Intel i7 processorer, 32GB minnen och 1TB SSD hårddiskar. Dessutom har vi två stora matrisskärmar, säger 
Lehner. OBS! Under undantagssituationen är alla datorer inte i bruk på grund av distanseringskravet. Quantum erbjuder i vanliga fall en gruppar
betsoas med ståbord för effektiva kortmöten och snurrande multifunktionsstolar som lämpar sig för såväl enskilt arbete som grupparbeten. Under 
pandemin gäller specialarrangemang.  

Jag associerar Quantum med 
kvanthopp, en sorts hopp 

in i framtiden med artificiell 
intelligens och datadrivna

beslut av ledarna. 
– Othmar Lehner –

G L O B A L  B I G  D A T A
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D O K T O R S P R O M O T I O N

som intressebevakare och det är möjligt 
att också ordna traditionella kurser i 
utrymmet.  

Hur kan en student använda 
Quantum?  
Ett exempel är att studenten kan ladda 
ner stora mängder världsomfattande 
stordata, så kallad big data. Genom 
den mjukvara vi har installerat här på 
Quantum kan man omedelbart behandla 
data, analysera uppgifterna, dra slut-
satser och grafiskt presentera slutsatser 
på nätet. Vi lär våra studenter, forskare 
och i framtiden även våra samarbets-
partners navigera i flödets alla skeden; 
från att komma i kontakt med data till att 
presentera slutsatserna på ett sätt som är 
relevant för besluts fattarna, till exempel 
för VD:n i ett bolag.

Och hur kan en alumn utnyttja 
Quantum?
Alumnerna har varit ytterst involve-
rade i hela processen. Vi har haft många 
rådgivande möten och inkluderande 
samtal. 

Jag nämner konstant alumnerna 
eftersom framtiden handlar om konti-
nuerligt lärande; de utexaminerade 
kommer att återvända till oss i olika 
skeden för Quantum-seminarier och 
-kurser för att uppdateras om det 
senaste inom teknologin och de nyaste 
idéerna. Vi kommer att kombinera små 
kurser eller seminarier med kvällssam-
mankomster med alumner, nuvarande 
studenter, professorer och partner -  
bolag.

Och hur kan en kurs se ut?
Jag bygger just nu upp en kurs som 
använder big data för hållbarhets-
rapportering. För första gången handlar 
det inte om att ett företag berättar 
vilka fantastiska gröna saker det åstad-
kommer. Istället kan vi använda reell 
data för att avgöra ifall de gör det och 
vem som gör det bäst. Investerare 
kommer på det här sättet att få tillgång 
till en guide om vad som är värt att ta i 
beaktande. Vill vi investera i ett företag 
som missbrukar planeten? Eller vill vi 
investera i ett företag som bidrar till 
teknologi som hjälper rädda planeten?

studenter och våra ut examinerade att vi 
kommer att vara ett av de mest innovativa 
universiteten i Norden. Att data vetenskap 
och kvanti tativa saker inte bara är sido-
effekter utan kommer att utgöra DNA:t 
i våra studieprogram som komple-
ment till det starka hållbarhetsfokuset. 
Och det kommer, i typisk Hanken-
anda, att ske i ett nära sam arbete med 
våra sam arbetspartners inom närings-
livet; alltså med dem som tar över våra 
studenter när de utexamineras och 
anställer dem. Vi förser våra studenter 
med det som behövs på marknaden.

Planerar Quantum för mer distans-  
verksamhet?
Vi har utarbetat en strategi för att möjlig-
göra mera av vår service hemifrån per 
distans. I framtiden kommer det att 
vara möjligt att ta Quantum-kurser 
utan att vara fysiskt närvarande. Då 
går man förstås miste om den härliga 
atmosfären som vi har under en kurs i 
själva ut rymmet. Men om vi tänker på 
vad som fungerar – att använda data-
baserna och verktygen – så kommer 
det att vara möjligt, med undantag av 
Bloomberg för närvarande. Ett struk-
turellt hinder omöjlig gör användandet 
av vissa databaser på distans eftersom 
licensen förutsätter fysisk närvaro. Men 
det kommer att ändras i framtiden. 

Othmar Lehner, biträdande professor 
i redovisning, leder Hanken Center for 
Accounting, Finance and Governance. 
Han utsågs till direktör för Quantum i 
februari 2020.

Allt handlar om framtiden
och det här är bara början! 

– Othmar Lehner –

Studenternas välmående har varit en viktig aspekt i planeringen av Quantum.

G L O B A L  B I G  D A T A

Vanliga mänskor, kunder och arbets-
tagare kanske också vill använda 
hållbarhetsdatan till att avgöra vad 
som känns acceptabelt för dem?
Precis! Som en representant för institu-
tionen för redovisning är jag van att 
kolla de här rapporterna. Men nu kan 
människor som jobbar med HR eller 
marknadsföring kritiskt granska ifall 
resultaten är genomförbara och hållbara. 
Data är viktig DNA för alla avdelningar.

Jag tror att vi måste skapa en stark signal 
för studenterna vid Hanken, till blivande 
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D O K T O R S P R O M O T I O N

Donationer
möjliggjorde Quantum
Quantum invigdes i samband med Hankens partnerstämma, som arr
angerades för första gången den 6 februari 2020 för att tacka dem som 
kontinuerligt stöder och samarbetar med Hanken. Samtidigt promo verades 
Estlands president Kersti Kaljulaid till hedersdoktor på Hanken för sina 
insatser inom digitaliseringen.

 Utöver president Kersti Kaljulaids promotion delades också två stipendier ut under 
partner stämman: Hankens största stipendium till en student, Fazerstipendiet på 15 000 
euro, gick till Hankenstudenten Max Heino. Executive MBA-stipendiet gick i år till 
Layal Omar, som har gått Business Lead-programmet vid Hanken & SSE Executive 
Education.

Kersti Kaljulaid promoverades till hedersdoktor för sitt arbete för att 
skapa ett effektivt, jämlikt och fungerande samhälle där digitaliseringen stöder 
samhällsutvecklingen. Under sitt tal i samband med promotionen sade Kaljulaid att 
hon ser den digitala teknologin som en viktig jämlikhetsfaktor.

– När den offentliga servicen i Estland i dag har öppet 365 dagar om året och 
24 timmar i dygnet, är den tillgänglig för alla. Den digitala teknologin jämnar ut 
skillnaderna i samhället, liberaliserar och globaliserar samhället om vi tillåter det.

Hon talade också om att den teknologiska utvecklingen gör det svårt att veta vad 
vi ska lära de kommande generationerna, eftersom de kommer att se helt annan 
teknologi än den vi har i dag. Enligt Kaljulaid handlar de nya jobb som skapas tack 
vare teknologin om mänsklig interaktion, och därför är det viktigt att lära sig empati.

– Jag har tänkt mycket på det och kommit fram till att vi behöver lära våra barn 
att vara empatiska människor på grund av den teknologiska värld vi lever i. Nya jobb 
handlar om att vara människa, våra barn är specialiserade på att vara männi skor i 
den här teknologiska världen. Det här var det jag ville säga i kväll, avslutade Kaljulaid 
sitt tal.

Det är också den människonära synen i sitt eget kunnande hon lyfter fram då hon 
får frågan om hur hon vill hålla kontakt med Hanken i fortsättningen.

– Jag hoppas att jag har möjlighet att komma och diskutera med människorna 
på Hanken för att utveckla den kunskap som finns mellan oss. Jag har en examen i 
företagsekonomi, men jag känner ändå att min första examen i biologi och genetik 
gör att jag är mer intresserad av människan, och hur människan kan anpassa sig till 
det moderna samhället. Jag tänker på teknologi och ekonomi utifrån det mänskliga 
perspektivet, och jag hoppas att det kunde vara till nytta för Hanken.

Den högtidliga ceremonin i festsalen avrundades med en middag. Henrik 
Ehrnrooth, koncernchef & VD vid KONE och ordförande för Hankens donations-
utskott öppnade middagen med ett hyllningstal till Hanken där han belyste vikten av 
nätverket och stödet kring högskolan. Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer 
och samverkan vid Hanken, var mycket nöjd med tillställningen,

– Partnerstämman är ett nätverkstillfälle där vi firar det fina samarbetet vi har med 
partnerföretag och donatorer. Det är också ett tillfälle då vi kan visa vad vi kunnat uppnå 
tack vare de donationer och det stöd Hanken fått. Kvällen har varit storslagen och det 
känns väldigt fint att vi hittat ett forum där vi fokuserar på relationer och betonar att vi 
tillsammans är med och formar Hankens framtid. Nästa partnerstämma sker 2022 och 
då siktar vi på att göra en minst lika minnesvärd tillställning.

FOTO: MIA PALMGREN/LAURA MAINIEMI

PA R T N E R S T Ä M M A

Kersti Kaljulaid promoveras till hedersdoktor. 

Max Heino tar emot Fazerstipendiet av Fazers koncern
chef och verkställande direktör Christoph Vitzthum.

Jannica Fagerholm, styrelseordförande på Hanken, 
tackar Hankens donatorer och partners för det stöd 
som möjliggjort byggandet av Quantum.
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F O R S K N I N G

  Efter att covid-19-epidemin bröt ut 
försöker forskare nu hitta sätt för att 
hantera framtida liknande pandemier. I 
projektet Health Emergency Response in 
Interconnected Systems (HERoS) deltar 
flera samarbetspartner som ansvarar 
för projektets fyra olika delar. Projektet 
startade i våras, och Hankenprofessorn 
Gyöngyi Kovács är huvudforskare för 
det treåriga projektet.

– Syftet med det här projektet är att 
göra insatserna vid pandemier snabbare 
och effektivare. Vi kan bidra till det på 
många sätt, eftersom många av oss som 
jobbar inom det här projektet har jobbat 
med epidemier förut, och vi har lärt oss 
mycket av andra typer av epidemiutbrott 

som SARS, ebola eller koleraepidemier, 
säger Kovács.

Projektet består av fyra delområden: 
det första är krisförvaltning, det andra är 
epidemiologisk modellering, det tredje 
är mediciniska leveranser (samt socio-
ekonomiska följder) och det fjärde är 
felaktig information och desinformation i 
sociala medier och hur de ska tacklas.

Hanken forskar i medicinska 
leveranser
Förutom att hon är projektledare för 
hela projektet, leder Kovács också den 
delen av projektet som Hankens fors-
kare sköter. Flera av Hankens forskare 
från HUMLOG-institutet forskar inom 

Forskningsprojekt:

Snabbare och effektivare
insatser vid pandemier
HUMLOGinstitutet på Hanken koordinerar ett stort EUfinansierat forskningsprojekt, HERoS, där forskarna bland 
annat undersöker hur olika länder hanterat covid19pandemin, hur ekonomin påverkas och hur vilseledande 
information i sociala medier sprids och ska tacklas.  

Fakta om projektet HERoS

 » Health Emergency Response in 
Interconnected Systems (HERoS) 
är ett forskningsprojekt som 
finansieras av EU:s ramprogram 
för forskning och innovation, 
Horizon 2020. Projektet 
koordineras av Hanken och 
i projektet deltar 11 olika 
universitet och institutioner från 6 
olika länder. Läs mer om projektet 
på www.herosproject.eu och följ 
projektet på twitterkontot HERoS

FOTO:CHENG FENG/UNSPLASH
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projektets tredje delområde om medi-
cinska leveranser, där de undersöker 
logistiska kedjor för medicinsk utrust-
ning. Också en forskare från finansiell 
ekonomi deltar.

– Först och främst undersöker vi till-
gången till medicinsk utrustning, hur 
leveranskedjorna för medicinsk utrust-
ning fungerar i pandemiområden och 
särskilt i karantänzoner. Det har sina 
problem, från första början fanns det till 
exempel inte ens tillräckligt med intra-
venösa vätskor tillgängliga i vissa av 
karantänzonerna. Och det handlar också 
om personlig skyddsutrustning.

– Vi forskar också i avbrott i leve-
rans-kedjor globalt, och hur de till och 
med påverkar tillgången till mat i olika 
områden, men också andra effekter på 
ekonomin på det hela taget, säger Kovács.

Projektet HERoS är indelat i olika faser. 
Den första fasen, där forskarna jobbat 
tätt ihop med projektets slutanvändare 
som inkluderar humanitära- och läkar-
organisationer, har avslutats i september. 
De första resultaten har rapporterats och 
presenterats på ett öppet webinarium 
till beslutsfattarna. Forskningsresultat 
från projektet har haft en inverkan på 
EU:s beslutsfattande och en av projek-
tets rekommendationer relaterat till 
utnyttjande av kapaciteten av intensiv-
vårdsenheter europeiska länder emellan 
har redan tagits i bruk. 

TEXT:  CAMILLA BERGHÄLL

Reserestriktioner är effektivt 
mot virusspridning – men 
stoppar också transporten  
av medicinsk utrustning
Reserestriktioner är en av de mest effektiva metoderna för att stävja 
spridningen av coronaviruset. Samtidigt har resestoppet orsakat 
allvarliga problem för transporten av medicinsk utrustning. Det här 
visar färska resultat från HERoS.

  En jämförelse mellan 33 länder visar att de mest effektiva åtgärderna 
under vårens utbrott var att inhibera offentliga evenemang, begränsa 
internationellt resande och att stänga arbetsplatser. De länder som snabbt 
införde de här restriktionerna hade lägre dödlighet i covid-19. Men samtidigt 
som spridningen av viruset effektivt begränsades, förorsakade speciellt 
restriktionerna i internationellt resande svåra problem för transporten av 
medicinsk utrustning. Det här gällde utrustning som behövdes för att testa 
för smitta, vårda de som insjuknat och skyddsutrustning som behövs för att 
hindra smittan från att spridas.

– Frakten av medicinsk utrustning drabbades oproportionerligt hårt 
av restriktionerna. Största delen av flygfrakten till Finland kommer som 
frakt i passagerarplan. Då passagerarplanen står stilla, försvinner också 
fraktkapaciteten. Nästan all medicinsk skyddsutrustning som vi använder 
i Finland kommer från Kina eller Indien. Omfattningen av problemen med 
frakten av medicinsk utrustning överraskade till och med oss forskare, säger 
Gyöngyi Kovács.

Förutom flygstoppet hämmades tillgången av medicinsk utrustning också av 
marknadsstörningar då efterfrågan sköt i höjden, okontrollerade prishöjningar 
och rent bedrägeri som förfalskning av certifikat.

– En av de rekommendationer vi ger i vår rapport är att utveckla inter-
nationellt sammanlänkade beredskapslager för medicinsk utrustning. 
Det finns lovande internationella initiativ som bygger på att länder kan 
låna utrusning åt varandra och på så sätt slippa stora lagringskostnader. 
Coronapandemin har visat en gång för alla att inte ens länder som Finland, 
som är bra på beredskap, klarar sig ensam i en pandemi, säger Kovács.

F O R S K N I N G

Gyöngyi Kovács är huvudforskare för det treåriga projektet HERoS. FOTO: CAMILLA WARDI
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  Coronatiden har gjort att arbetet 
flyttat hem och gränsen mellan arbete 
och fritid suddats ut. Att arbetet kommit 
allt mer in på det övriga livet – familjen, 
vännerna, fritidsintressen och annat 
som är viktigt för människorna – är 
ändå en långvarigare trend, säger en av 
Hankendagens huvudtalare Charlotta 
Niemistö, direktör för forskningsin-
stitutet GODESS inom jämställdhet, 
diversitet och hållbarhet och forskare 
på Hanken. 

– En del trivs med att bolla mellan 
arbete och fritid och jobba var som helst 
och när som helst. Men alla mår inte bra 
av det.

Enligt Niemistö måste individer 
vara uppmärksamma så att de lär sig 
att jobba utan att bränna slut sig. Det 
är ändå inte alltid som enskilda indi-
vider kan påverka arbetskulturen, utan 
det här beror också på hurdan posi-

Hankendagen 2020: 

Framtid och framgång
– ledarskap i en disruptiv tid
Hankendagen hölls i år för första gången online med närmare 400 deltagare i publiken. Speciellt i år var också 
att Hanken i Vasa, där sändningen spelades in, i höst firar 40årsjubileum – något som uppmärksammades 
både i tal och genom videohälsningar från Hankenalumner i Vasa. Se hela sändningen av årets Hankendag på: 
hanken.fi/hankendagen2020

H A N K E N D A G E N

Charlotta Niemistö

tion man har i organisationen och på 
branschen. 

– Chefen har här en nyckelroll och 
kan bland annat genom att själv visa ett 
gott exempel skapa en arbetsplats där 
personalen mår bra.

Enligt Niemistö är den första arbets - 
platsen väldigt viktig för hurdan arbets-  
 kultur man socialiseras till.

– Unga har i allmänhet ett behov av att 
visa vad de går för. Om arbetskulturen 
är sådan att man ska vara anträffbar 
nästan när som helst så tänker man 
nödvändigt vis inte på de egna gränserna 
innan man är tvungen att göra det.

En mätare på ett mänskligt hållbart 
arbetsliv som Niemistö ser att man 
gärna strävar efter är att människor är 
lika arbets dugliga när de lämnar organi-
sationen som då de kom in i den.

– Nu vill det vara så att man lämnar 
organisationen för att man gett sitt allt.
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H A N K E N D A G E NH A N K E N D A G E N

Hon talar också varmt för att arbets-
givare tar i beaktande olika livsskeden 
och söker lösningar som till exempel gör 
det lättare för föräldrar till små barn att 
kombinera arbete och familj.

Den första arbets platsen är 
väldigt viktig för hurdan arbets  

 kultur man socialiseras till.

– Charlotta Niemistö –

 

   Hankendagen bjöd i år också på en paneldebatt där organisations-
ledare diskuterade sina erfarenheter av att ta sig genom disruptiva 
tider.

I panelen, som modererades av Christina Dahlblom, deltog 
Stefan Sjöberg, vd på KWH Mirka, Ulrica Karp, direktör på Sven-
ska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Kai Kamila, 
HR-direktör på Wärtsilä Finland och Susanna Strömbäck, HRD- 
manager på Elisa.

Paneldeltagarnas konkreta tips för hur man kan ta sig igenom svåra 
tider var till exempel att sätta upp klara mål sättningar och förbereda sig 
för förändringar på marknaden.

I panelen diskuterades förutom god praxis också utmaningar. Enligt 
Kai Kamila har Wärtsilä varit väldigt resilient när det gäller att skapa nya 
produkter när de gamla inte längre går åt. Däremot är det enligt honom 
lättare att hämta in nya modeller av ledarskap under bättre tider.

– När det blir tuffa tider händer det lätt att man drar upp besluts-
fattandet istället för att verkligen våga låta de självständiga enheterna 
fatta besluten. Det är det här vi jobbar väldigt starkt för nu: att engagera 
medarbetare och genom bra feeling uppnå bättre resultat.

Paneldeltagarna var överens om mycket, men på en punkt gick åsik-
terna i sär.

– Jag vet att det är en allmän uppfattning att man ska träffas. Men i 
det team jag jobbar är vi alla på olika orter och träffas nästan aldrig. Vi 
har kameran på varje dag, ser hur de andra mår och delar privata saker. 
Jag upplever att jag har en tajt relation med mina kolleger, sade Susanna 
Strömbäck som svar till Ulrica Karp som ansåg att möten online inte kan 
ersätta möten mellan människor.

– Som det är nu vågar många unga 
kvinnor inte bilda familj på grund av 
arbetslivets krav.

Forskningen baserar sig på kvalitativt 
material: omkring 200 intervjuer och 
dagböcker som samlats in inom ramen för 
olika projekt under en period på åtta år.

TEXT: MARIA SVANSTRÖM | FOTO: L INUS LINDHOLM

Paneldebatt om
resilient ledarskap
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H A N K E N D A G E N

  Många chefer fasar inför uppdraget 
att genomföra en förändring i organi-
sationen. Reaktionerna från personalen 
är ofta negativa, trots att reformen på 
sikt även gynnar de anställda. Då är det 
viktigt att skapa trygghet, utan att lova 
för mycket. För utan trygghet är det näst 
intill omöjligt att våga pröva nya saker. 
Men hur gör man detta i en ständigt 
föränderlig värld är lättare sagt än gjort. 

– Det viktigaste är att lyssna med ambi-
tionen att faktiskt göra sitt yttersta för 
att förstå medarbetarna, i stället för att 
lyssna och sedan berätta för dem att de 
har fel. På så sätt bygger man förtroende 
som är grunden i allt förändringsarbete, 
säger ledarskapscoachen Jesper Ek. 

Han talade på Hankendagen under 
rubriken Ingenting startar med resultat 
– allt startar med människorna och gav 
en rad exempel på hur man förbättrar 
engagemanget bland medarbetarna.

– När jag fick mitt första chefsjobb 
märkte jag till min förvåning att mina 
medarbetare levde upp varje fredag 
och kom deppiga tillbaka till jobbet på 
måndag morgon. Jag frågade andra 
chefer om de hade märkt av samma 
fenomen och alla kände igen det. Men 
trots detta var det ingen som verkade bry 
sig om att mäta engagemang. 

Alla behöver trampa
För Jesper Ek var detta en gåta som han 
ville få svar på. Han hittade undersök-
ningar som bekräftade att det råder en 
utbredd brist på engagemang på arbets-
platserna. I Västeuropa räknar man med 
att 10 procent av arbetsstyrkan är enga-
gerade i sina jobb, cirka 70 procent är 
oengagerade och cirka 20 procent är 
aktivt oengagerade, enligt Gallup World 
Engagement Survey 2017.

– Jag menar att detta är chefens vikti-
gaste uppgift. Att få alla att förstå hur 
de passar in för att uppnå ett gemen-
samt syfte som är större än att bara tjäna 
pengar. För när en organisation har fler 
medarbetare som kommer till jobbet och 
vet hur de bidrar till något viktigt blir 
energin högre och resultatet bättre.

För att vi ska kunna relatera till 
hur detta engagemang skapar bättre 
resultat målar Jesper Ek  upp bilden 
av en tiopersoners tandemcykel. Om 

vi skulle ta engagemangssiffrorna från 
Gallup och fördela på alla som jobbar 
i Finland skulle cykeln se ut så här; 
endast personen vid styrstången är glad 
och trampar på framåg. Bakom sitter sju 
personer och med händerna i kors och 
fötterna vilande på pedalerna och längst 
bak sitter två som bromsar och stretar 
emot.

Jesper Ek kan konsten att
vända oengagerade medarbetare

För mig är det viktigt att folk
går till jobbet för att de vill,

inte för att de måste.
– Jesper Ek –

– Den här cykeln kommer att stanna 
vid första uppförsbacke. Precis samma 
är det för organisationer som genomgår 
förändringar. Genom att fokusera på 
personerna istället för uppgiften kan 
chefen skapa förutsättningar för att fler 
vill cykla framåt och aktivt trampar. Ofta 
brukar de två som bromsar snart att inse 
att de antingen måste ändra sin attityd 
eller söka sig bort självmant.

Sök inte syndabockar
I rollen som chef arbetade Jesper Ek 
fram en modell för att motivera perso-
nalen och 2012 fick han ett samtal från 
det globala läkemedelsbolaget Roche. 
De ville att han skulle ta hand om en 
avdelning i Sverige som hade det lägsta 
engagemanget i hela koncernen och ett 
svagt ekonomiskt resultat.

– För mig är det viktigt att folk går till 
jobbet för att de vill, inte för att de måste, 
och jag tog jobbet för att det gav mig 
chansen att vända ett oengagerat team.

På avdelningen snurrade flera förkla-

Förändringar är numera vardag men varje förändring ökar också risken för att medarbetare ställer sig på 
bromsarna. Jesper Ek har nått framgång när han fokuserat på människorna snarare än på det ekonomiska 
resultatet.

– Förändring uppfattas ofta som något jobbigt. Det är viktigt 
att skapa trygghet och få upp engagemanget på arbets 
 platsen, säger Jesper Ek.
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  Svenska handelshögskolan utser årligen Årets Alumn, en Hanken-
alumn som varit aktuell det senaste året och som fått erkännande för 
sitt engagemang i samhället. Alumnen har hållit kontakt med högskolan 
efter sin utexaminering och visat intresse för högskolans utveckling. 

Roger Holm utexaminerades från Hanken år 1997 med finansiell 
ekonomi som huvudämne. Roger har arbetat på Wärtsilä större delen av 
sin karriär och är idag President, Wärtsilä Marine Power and Executive 
Vice President. Han har engagerat sig i Hankens verksamhet på flera 
sätt.

– Min relation till Hanken har sett olika ut genom åren men det har 
alltid varit en källa till nätverk, kunskap, kollegor och till benchmarking. 
Att få utmärkelsen som årets alumn är en stor ära, säger Holm.

I och med sitt engagemang i Hanken är Roger Holm en aktiv länk 
mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både 
studenter och andra alumner.

– Det känns väldigt fint att få utse Roger Holm till Årets Alumn. 
Roger har en bred erfarenhet och hans vilja att utveckla Hanken är 
mycket värdefull. Vi uppskattar hans genuina engagemang och positiva 
inställning till arbetet och nätverket kring Hanken, säger Karen Spens, 
Hankens rektor.

Sedan 2018 sitter Roger Holm också med i Hankens styrelse.
– Den viktigaste uppgiften som styrelsemedlemmar har är att säker-

ställa att Hanken fortsätter att vara den starka högskolan som den är, 
säger Holm.

Enligt Holm fungerar samarbetet mellan Hanken och näringslivet 
redan i dag ytterst bra.

– Det finns mycket samarbete mellan företagen och Hanken. Det 
positiva med det här är från studenternas synvinkel att de så snabbt och 
bra som möjligt får kontakt med arbetslivet. Men samarbetet hjälper 
också företagen att få det stöd som de behöver av Hanken. 

TEXT: CAMILLA WARDI OCH MARIA SVANSTRÖM | FOTO :  CAMILLA WARDI

ringar till vantrivseln och det dåliga 
ekonomiska resultatet. En del hänvisade 
till täta chefsbyten och andra tyckte att 
de egna produkterna och kollegorna inte 
höll måttet jämfört med konkurrenterna.

– Det är farligt när man inom en orga-
nisation börjar skylla på varandra. Jag 
är inte ute efter att hitta syndabockar, 
min ambition är att hitta en gemensam 
vision där alla vet hur de bidrar med sina 
insatser.

Motivationen sprider sig
I takt med att arbetsmotivationen steg, 
växte också resultatet. Under de fem åren 
med Ek som chef på avdelningen gick 
teamet från lägst till högst engagemang 
i hela koncernen, vinsten upp med 234 
procent, produktportföljen var ungefär 
den samma och ingen fick sparken.

– Enligt min erfarenhet uppstår en 
kedjereaktion när fler och fler börjar 
trampa. De som byggt upp en identitet 
som klagomur märker att ingen längre 
lyssnar på den tonen och väljer då att 
antingen söka sig bort eller ändra attityd. 
Jag har haft fall som av ”förståsig påare” 
ansetts hopplösa, men som ändrat sig 
radikalt och blivit rena engagemangs -  
hjältar.

Under sista året på Roche började 
han känna sig överflödig där och ville 
ha nya utmaningar. Sedan 2018 är han 
ledarskapskonsult och anlitas av orga-
nisationer som vill höja engagemanget 
bland sina anställda. Nyligen har han 
utbildat 1 100 chefer på olika nivåer inom 
Post Nord.

– Principerna är de samma både i 
små och stora organisationer. Det bästa 
sättet att uppnå ekonomiskt resultat är 
att engagera människorna, säger Jesper 
Ek.

TEXT:  JOHAN SVENLIN | FOTO:  TALARFORUM

H A N K E N D A G E N

”Mitt råd för dem som studerar på Hanken i dag är först och 
främst att vara nyfiken och öppen – man lär sig även i arbetslivet 
varje dag något nytt”. Det hälsade Roger Holm, Årets alumn och 
medlem i Hankens styrelse, i sin videohälsning på Hankendagen.

Roger Holm är Årets alumn
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  Jori Grym valde att kombinera 
online- och klassundervisning på sin 
kurs i konsumentpsykologi i augusti.

– Det har frågats om närundervis-
ningen är passé för alltid, men sådant 
prat gör mig rädd. Människan är en 
social varelse och det här är något som 
utvecklats inom loppet för en miljon år. 
Det är inget som kan ersättas med en 
applikation.

När han på sommaren frågade 
studenterna om de föredrog när- eller 
distansundervisning ville 1/3 av de 
anmälda delta i närundervisningen, 
medan 2/3 angav att de ville avklara 
kursen på distans. Slutresultatet blev 
en kurs där undervisningen i klassen 
stream ades online. Också de som stude-
rade på distans kunde vara aktiva på 
kursen via chatten, som Grym följde med 
medan han talade. Kursen kunde också 
avläggas helt online.

Hybridundervisning 
– en kombination av lärande i klass och online

– Det här kan vara ett effektivare sätt 
att avklara kurser för en del studenter 
eftersom det ger möjlighet att lyssna 
på föreläsningar senare med en högre 
hastighet. Eller varför inte när man är 
ute och joggar, säger Grym.

Studier oberoende av tid och plats
På kursen deltog också utbytesstudenter 
som inte haft möjlighet att komma till-
baka efter att de rest hem på våren. Det 
var också därför viktigt att kursen kunde 
avläggas oberoende av tidszon. 

Anastasiia Strokova, magister-
student i marknadsföring och en av dem 
som deltog i undervisningen i klassen, 
trodde först att hon inte skulle hinna 
återvända till Helsingfors från S:t Peters-
burg före kursen började. Det gjorde hon 
ändå till slut.

– Jag valde att göra magisterstudierna 
på Hanken på grund av att undervis-

ningen har en så stark koppling till 
praktisk businessverksamhet. Jag har 
också lärt mig mycket genom diskussioner 
i klassen av mer erfarna studiekompisar. 
Kombinationen av live- och online-
diskussioner på kursen var ovanlig, men 
den lyckades tack vare den fungerande 
tekniken och lärarens flexibilitet.

Också Grym anser att kursen var 
lyckad. Förverkligar han kursen en gång 
till på samma sätt är det ändå en sak han 
vill göra annorlunda.

– Jag vill att föreläsningen filmas in 
med två kameror – den ena riktad så att 
den ger en överblick över klassen och den 
andra mot whiteboarden som jag centralt 
använder mig av i min undervisning.

”Samma undervisning till alla”
Omkring 40 procent av de som vanligen 
har undervisning i klass har det också 
denna höst. 

Största delen av undervisningen på Hanken sker på distans också under hösten, men studenter har längtat tillbaka 
till klasserna efter vårens onlinestudier. Ett sätt att svara på deras efterfrågan har varit att kombinera klass och 
distansundervisning i de fall det varit möjligt.

U N D E R V I S N I N G

FOTO:PHYNART STUDIO/ISTOCK 
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– Det var ursprungligen meningen 
att närundervisning för första årets 
studenter prioriteras, men det har 
tyvärr visat sig vara svårt att kunna 
erbjuda närundervisning åt just dem 
eftersom det är en så stor grupp. Vi har 
inte fått ha mer än hälften på en gång i 
klass och smågruppsundervisning passar 
inte i alla kurser. För utbytesstudenter 
har vi däremot kunnat erbjuda en del 
närundervisning, uppger utbildnings-
planerare Susanna Taimitarha.

Medan studenterna på Gryms kurs på 
sommaren ännu var försiktiga när det 
gällde att delta i närundervisning, var 
situationen en annan när språk läraren 
Johanna Tanner i början av det nya 
läsåret ställde samma fråga till studenter 
som skulle delta i hennes kurser i munt-
liga färdigheter i finska. Då uppgav 
80–90 procent att de ville delta i när-  
undervisningen.

– Det blev lite extra jobb för mig, men 
eftersom det handlade om endast några 
studenter per kurs så gjorde jag det 
gärna.

Tanners hybridkurs fortsatte långt in på 
hösten. När antalet coronafall i Helsing-
fors plötsligt ökade kraftigt fattade hon 
ändå beslutet att hålla resten av under-
visning helt online.

”Använd applikationer”
Mikaela Krohn, som handleder lärare 
i att ta i användning ny undervisnings-
teknologi på Hanken Teaching Lab och 
som undervisar kurser i entrepre nöriellt 
ledarskap, strategi och nordisk business-
kultur undervisar för närvarande helst 
inte alls i klass.

– Det här beror på att jag helst inte 
använder kollektivtrafik nu och för att 
jag vill fokusera på det forum där kursen 
levereras. Alla kurser måste också 
kunna avläggas online, och det är mera 
ansträngande att följa med flera forum 
samtidigt, till exempel chatten i Teams 
och studenternas frågor i klassen. 

Det är också viktigt för Krohn att ge 
studenterna en lika bra erfarenhet på 
båda forumen.

– Om det pågår diskussioner på flera 
forum samtidigt på en kurs så rekom-
menderar jag att det är två lärare på 
kursen, särskilt om det är en större kurs 
med till exempel 100 studenter.

Krohn talar varmt för att använda 
färdiga applikationer som gör under-
visningen online mera engagerande, 
till exempel omröstningar, tavlor och 
ordmoln.

– Det händer lätt att undervisningen 
på distans blir ensidig för studenter och 
det tar länge att utveckla egna, mång-
sidiga undervisningsmaterial som 
fungerar online. Till all tur finns det 
många färdiga applikationer som läraren 
kan använda sig av. 

Krohn skulle också gärna se att 
Hankenlärare skulle bli bättre på att 
utnyttja öppna resurser som stöder 
lärandet och som finns på nätet under 
Creative commons-licenser och också 
dela med sig av material som skapas på 
högskolan.
TEXT:  MARIA SVANSTRÖM
FOTO:  MARIA SVANSTRÖM OCH PIA PETTERSSON

Det var hjärtskärande att se
hur lyckliga de var att vara

på plats i klassen med
andra efter sommaren.

– Johanna Tanner –

– Det här är studenter som inlett sitt 
andra studieår. Det var hjärtskärande 
att se hur lyckliga de var att vara på plats 
i klassen med andra efter sommaren.

Också Tanners undervisning har under 
hösten varit en kombination av när- och 
distansundervisning: en lektion i veckan 
har hållits i Teams, en annan i klassen.

– En central princip för mig är att alla 
ska få ta del av samma undervisning 
oberoende av om man väljer att delta i 
närundervisningen eller inte. Den första 
uppgiften var att göra en videoarbets-
intervju och den kunde väl göras online. 
Närundervisningen har varit reserverad 
för presentationer. 

De som avlade kursen helt online fick 
göra sina presentationer antingen för 
Tanner eller för hela gruppen online. 

U N D E R V I S N I N G

Jori Grym 

Anastasiia Strokova 

Johanna Tanner 

Mikaela Krohn

U N D E R V I S N I N G
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H A N K E N D A G E N

  När man stiger in genom portarna 
till Hanken i Vasa kan man känna histo-
riens vingslag. Fastigheten Tiklas i 
centrum av Vasa var nämligen fram till 
1960 en textilfabrik där det bland annat 
tillverkades textiler till moderskaps-
förpackningarna. Under åren har den 
industriella interiören bytts ut och nu 
är lokalen försedd med det nyaste som 
informationssamhället erbjuder.

På Hanken i Vasa kan man studera 
samma ämnen som i Helsingfors och 
också institutionerna är de samma: 
finansiell ekonomi och national ekonomi, 
företagsledning och organisation, 
marknadsföring, och redovisning och 
handelsrätt. En skillnad finns det ändå 
mellan enheterna: I Vasa finns en stark 
tillverkande industri till skillnad från 
många andra städer i Finland. Kontexten 
i Helsingfors är i dag mer serviceinriktad, 

Hanken i Vasa 40 år

”En juvel på två orter” 

berättar Hankens prorektor Sören 
Kock.  

– Vi har Wärtsilä som tillverkar diesel-  
motorer, ABB som tillverkar elmotorer 
och Danfoss som tillverkar frekvens - 
omvandlare.

Dessutom kan man lägga märke till en 
annan skillnad mellan städerna.

– När studenterna bestämmer sig för 
att jobba utanför Österbotten är det inte 
självklart att det första alternativet är 
Helsingfors, utan det kan lika väl vara 
Stockholm eller någon ort ännu längre 
bort.

Fusionsdiskussioner i många 
omgångar
Det var under 1960-talet som man 
aktivare började lyfta fram behovet av 
en merkantil utbildning på svenska i 
Österbotten.

– Studentpotentialen fanns här, men 
om man ville studera merkantila ämnen 
fanns möjligheterna på svenska endast i 
Helsingfors eller Åbo. Sverige utgjorde 
också en möjlighet redan då och när 
Umeå universitet grundades 1965 var det 
många som valde att studera där, säger 
Kock.

För att komma vidare med en eta-
blering i Vasa utsågs en arbetsgrupp 
be stå ende av Lars Erik Taxell från 
Åbo Akademi och Lars Wahlbeck från 
Hanken. 

– Deras förslag var att man inleder 
studier under två år i Vasa och sedan 
flyttar över till Helsingfors eller Åbo. 
Förslaget förföll eftersom man inte kunde 
komma överens om hur studenterna 
skulle fördelas mellan Helsingfors 
och Åbo efter de inledande åren i 
Vasa. 

Både före och efter att Hanken i Vasa startade sin verksamhet 1980 har det pågått politiska diskussioner där man 
velat fusionera Hankens enhet i Vasa med Åbo Akademi eller med Vasa universitet. Hankens prorektor Sören Kock 
ser i dag ljust på att Hanken i Vasa förblir Hanken också i fortsättningen. ”Jag tycker att det är fascinerande att en 
Triple Crownackrediterad högskola klarar av att ha verksamhet på två orter”, säger han.

H A N K E N  I  VA S A  4 0  Å R

Hanken i Vasa har sin verksamhet i en byggnad som tidigare varit en textilfabrik.
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Under de följande 20 åren fortsatte 
diskussionerna med nya utredningar 
och politiska ställningstaganden. Det 
ledande förslaget var att Handelshög-
skolan vid Åbo Akademi skulle flyttas 
till Vasa, men idén sköts i sank av 
Åbo Akademi som inte vill ge ifrån sig 
den delen av verksamheten. Slutligen 
öppnade Hanken sin utbildning i Vasa 
1980 och två år senare flyttade verk-
samheten till den nuvarande byggnaden. 
Diskussionerna mellan Åbo Akademi 
och Hanken fortsatte och Österbottens 
högskola såg dagens ljus. 

– Inom ramen för Österbottens hög - 
skola koordinerades en del av verksam-
heten i Vasa. Det man främst märkte var 
en gemensam telefonväxel som skötte 
om båda universiteten.

Kock ser det inte längre som realis-
tiskt att endast Hanken i Vasa skulle 
fusioneras med ett annat universitet 
eftersom Hanken är ett universitet med 
verksamhet på två orter. Och med sina 
ackrediteringar är Hanken en juvel i 
Finland, säger han.

Merkantila studier tog fart 
efter skoltrötthet
Kock själv är den första som blivit både 
magister och doktor vid Hanken i Vasa. 
Att han i tiderna började studera just på 
Hanken var ändå en slump.

– Jag var skoltrött när jag gick ut högsta-
diet så jag fortsatte inte till gymnasiet. 
Efter att ha jobbat lite ryckte jag frivil-
ligt in i armén och blev kanonjär vid 
Nylands brigad. Efter det började jag 
studera merkantila ämnen vid Vasa 
handelsläroverk.

sitet, Goizueta Business School vid Emory 
university, Arizona State University, 
Århus universitet, Handelshögskolan vid 
Umeå universitet och senast vid Univer-
sity of Otago på Nya Zeeland. 

Mycket har förändrats vid Hanken 
i Vasa under åren – bland annat sätts 
inte kursvitsorden upp på anslagstav-
lorna med namn längre vilket är något 
som enligt Kock motiverade studenterna 
att göra bra ifrån sig när han själv stude-
rade. Dagens studenter motiveras av 
helt andra saker, men önskan om höga 
vitsord finns nog kvar.

– Hanken i Vasa fyller en otroligt vik -
tig funktion för det omkringliggande 
närings livet och samhället. Våra alumner 
finns i nästan alla företag i Österbotten 
och de har gett ett bra lyft i verksamheten 
för många. Österbottens näringsliv med 
Vasa i spetsen är ett av Finlands mest 
produktiva och internationella områden. 

Kock påminner om EnergyVaasa som 
har Nordens största energikluster bestå-
ende av över 160 företag. 

– Vasa är den naturligaste platsen för 
en internationellt inriktad handelshög-
skola som är Triple Crown-ackrediterad. 
I den här kontexten kan vi bidra med 
vårt kunnande och relevans, konstaterar 
Kock slutligen.

TEXT: MARIA SVANSTRÖM | FOTO: LINUS LINDHOLM

Våra alumner finns i nästan
alla företag i Österbotten 

och de har gett ett bra lyft i 
verksamheten för många.

– Sören Kock –

Under sista studieåret gick en av Kocks 
vänner efter ansökningsblanketter till 
Hanken. 

– Då sa jag till honom att också ta 
en ansökningsblankett till mig. På den 
vägen är jag.

Kock blev slutligen intresserad av ett 
forskningsområde som undersöker hur 
företag som är konkurrenter kan sam-
arbeta med varandra för att de inte har 
resurser att ha alla funktioner själva. 
Han har under årtiondena gästat först 
som doktorand och senare som forskare 
vid Stanford university, Uppsala univer-

H A N K E N  I  VA S A  4 0  Å R

Sören Kock
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U N D E R V I S N I N G

  Företagande, samhällsplanering 
och kommunikation inom organisa-
tioner har stått i fokus i kursen 
Gränsöverskridande regional utveck-
ling och planering i Kvarkenregionen. 
Omkring 25 studenter har gått kursen, 
som har gett dem ett perspektiv på 
Kvarken som område ur affärssynvinkel. 
Det handlar om regional utveckling, 
nordiska planeringssystem och företag 
samt språk och kultur, berättar kurs-
ansvariga Marit Nilsson-Väre. 

– Genom kursen skapar studen-
terna nätverk och kontakter, både 
studenter emellan när de jobbar till-
sammans  i blandade grupper, och via 
konkreta besök i regionen. Det är bra 
för studenterna att inte bara tänka ur 
företagsekonomins synvinkel, utan 
att också se ur ett bredare perspektiv 
hur samhällsplanering och regionalt 

beslutsfattande påverkar företagens 
verksamhet.

Genom att dela in kursen i tre mo- 
duler: gränsöverskridande affärer, 
sam hällsplanering och kommunikation, 
får studenterna en bred bild av företags-
samarbete, och av vilka utmaningar och 
möjligheter det finns för företag som 
är verksamma i gränsområdet. Umeå 
universitet ansvarar för modulen om 
samhällsplanering, och Hanken för de 
två andra modulerna, där professor Peter 
Björk håller i trådarna för modulen inom 
företagsaffärer, marknadsföring och 
företagsprofilering.  

Marit Nilsson-Väre, lektor i finska 
vid Hanken, ansvarar för modulen 
kom munikation inom organisationer 
tillsammans med sin kollega Marina 
Bergström, som är universitetslärare i 
svenska. Inom den här delen av kursen 
har studenterna fått lära sig om likheter 
och skillnader mellan det finska och det 
svenska samhället, i språkanvändningen 
och i företagskulturen. Det finns vissa 
skillnader i hur man jobbar i Sverige och 
i Finland, och det har varit lärorikt för 
studenterna att se, säger Nilsson-Väre.

– Möteskulturen och företags kulturen 
i Sverige är annorlunda jämfört med 
Finland – i Sverige bestämmer man 
mer tillsammans och diskuterar olika 
aspekter innan man fattar ett beslut. 
Också för mig som fungerat som kurs-
ansvarig har det varit lärorikt att uppleva 
och tolka dessa kulturskillnader. 

Nyttiga kunskaper även i andra 
sammanhang
Kursen är alldeles ny på Hanken, och 
Nilsson-Väre hoppas att den kan ordnas 
på nytt och att konceptet kan användas 
också i andra former. 

– Vi har skapat ett koncept som kan 
användas också i andra sammanhang, 
över andra gränser. Vi har ju gränser 
mellan olika områden inom landet, och 
en gräns mot Ryssland, hur kan man 
samarbeta över de här gränserna till 
exempel? Det här konceptet som handlar 
om vad man behöver beakta när man ska 
samarbeta över gränsen kan användas på 
många håll, säger Nilsson-Väre.

I kursen ingick studieresor över 
Kvarken, men det pågående undantags-
tillståndet i och med coronakrisen har 

”Insikten att se företagen som en del av samhället är viktig”

 – Kvarkenkurs ger studenter en inblick i samarbete över gränserna
Under våren gav Hanken tillsam
mans med Umeå universitet en ny kurs 
med fokus på utmaningar och möjlig  
heter för företag i Kvarken området. 
Konceptet är nytt och kan också an
vändas i andra sammanhang.
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”Insikten att se företagen som en del av samhället är viktig”

 – Kvarkenkurs ger studenter en inblick i samarbete över gränserna

L I V S L Å N G T  L Ä R A N D E

The COVID19 pandemic has 
taught us that we are living in 
an uncertain world. Schools 
are unanticipatedly lockdown, 
borders are unexpectedly 
restricted, workers are abruptly 
dismissed, and beloved are 
suddenly disappeared. To 

excel in uncertainty with imperfect foresight, 
Outliers: The Story of Success by Malcolm 
Gladwell offers a refreshing wisdom: luck is an 
element for success. To prove this point, Malcolm 
offers inspiring realworld examples including Bill 
Gates, a successful entrepreneur who cofounded 
Microsoft; the Beatles, an iconic pop band which 
rocked the world; Robert Oppenheimer, a famed 
physicist who supervised first atomic bomb 
development. To achieve success, Malcolm’s 
message is clear: “in the right place at the right 
time.” Malcolm’s message can also apply to many 
other things, e.g., firms, schools, and countries? 

Eastman Kodak was once 
a successful and innovative 
company, why does the 
company fail today? The 
University of Rochester was 
once a dazzling university, 
why does the university lose its 
shine today? Is the success of 

a university related to the success of a company, 
e.g., Kodak? Why does South Korea grow 
magically in past decades?  More than 70 years 
earlier, South Korea was resourcespoor and 
less developed than North Korea. Now, South 
Korea is the 12th largest economy in the world, 
whereas North Korea is near the bottom in the 
world. The late Milton Friedman, a Noble laureate 
economist, once proclaimed Hong Kong was the 
world’s freest market. In The Last Governor: Chris 
Patten and the Handover of Hong Kong, Jonathan 
Dimbleby offers a glimpse to why Hong Kong 
was once qualified for this proclamation. It also 
contains insightful and brief history of Hong Kong 
to deepen our understanding of the role of luck 
in success.

KamMing is currently investigating the proper 
treatment of outliers in empirical data.

KAMMING WAN IS ASSOCIATE PROFESSOR
IN FINANCE IN VAASA

BOKTIPSET

också påverkat kursen så att alla resor 
inte blev av. Kursens sista träff hölls 
virtuellt, så att företagsbesöken som 
skulle ske i verkligheten gjordes i form 
av videointervjuer med representanter 
för företagen. Också de avslutande grupp-
arbetspresentationerna hölls virtuellt.  

– Den virtuella kontakten och presen-
tationerna lyckades över förväntan och 
diskussionerna var mycket berikande och 
bra, trots att det blev två hela dagar med 
nätundervisning och virtuella helheter. 

Kursen gav studenterna kontakter, 
förståelse för hur företagen fungerar 
i samhället och allmänbildning kring 
gränsöverskridande verksamhet. De fick 
lära sig att analysera och diskutera hur 
skillnader i planeringssystem påverkar 
möjligheterna att genomföra samarbeten 
över nationsgränser, samt att identifiera 
skillnader i språk, kultur och marknads-
föring. De fick också lära sig hur man 
kan skapa nya innovationer i samarbets-
nätverk och företagskluster.

– Det här är en mycket allmänbildande 
kurs, och insikten att se företagen som 
en del av samhället är nog väldigt viktig. 
Det handlar om frågor som vilken nytta 
företagen har av att de finns just i den 
regionen de finns, vilken nytta regionen 
har av företagen, och vilka regelverk 
som styr deras verksamhet. På många 
sätt ger kursen en väldigt bred bild, när 
också regional- och kommunalpolitiken 
kommer med och man inser att företagen 
inte bara kan husera som de vill, utan det 
finns mycket runt omkring som behöver 
beaktas, säger Nilsson-Väre.

TEXT: CAMILLA BERGHÄLL 

FOTO:HENDRIK MORKEL/UNSPLASH

Enligt Marit NilssonVäre är det viktigt att 
diskutera företagen som en del av samhället.
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  När Vapaavuori får frågan om man 
föds till eller blir en bra ledare börjar han 
med att ge ett exempel från sport världen.

– Jag tror vi kan vara överens om att 
vissa har bättre fysiska egenskaper än 
andra att bli toppidrottare, men för att 
bli det behövs dessutom väldigt mycket 
träning och arbete. Vi är alla olika 
som individer och kommer från olika 
bakgrunder, men jag tror att vi väldigt 
långt kan påverka vad vi kan bli.

Att Vapaavuori refererar till sport är 
ingen slump – han säger att han älskar 
sport och påminner studenter som har 
planer på att bli ledare att man måste ha 
en god kondition eftersom det är tufft att 
vara chef.

När Vapaavuori studerade juridik 
på 1980-talet tänkte han att han säkert 
kommer att börja jobba inom den privata 
sektorn. Den karriären har dock ännu 
inte börjat.

– Jag drogs med i politiken när Ben 
Zyskowicz ringde till mig och frågade 
om jag vill komma med i hans team. Jag 
tänkte att jag kan gå med för ett halvt år, 
men så det blev det längre än så.

Luncher med intressanta människor
I sitt ledarskap följer Vapaavuori ingen 
specifik teori eftersom alla situationer 
är olika och alla organisationer är olika. 
Därför ger han studenterna rådet att 
tillbringa tid med människor från olika 
kulturella bakgrunder och som studerat 
olika saker.

– Man kanske inte förstår genast 
vilken nytta man har av alla diskussioner 
man haft, utan först långt senare.

Att betona idén att träffa människor 
som nödvändigtvis inte tänker lika 

Jan Vapaavuori:

Tillbringa tid med
människor från olika bakgrunder
Ledarskap handlar om visioner, sunt förnuft och om att vara fokuserad på att handla, men sist och slutligen 
handlar ledarskap ändå om människor. Därför är det bra att tillbringa tid med människor från olika bakgrunder 
– man lär sig alltid något nytt av dem, sade Helsingfors borgmästare och Hankens hedersdoktor Jan Vapaavuori i 
sitt tal för Hankenstudenter den 9 oktober 2020. 

Vapaavuori var först ut i den nya diskussionsserien Honorary talks, där Hankens hedersdoktorer gästar Hanken 
för att diskutera aktuella ämnen och dela med sig av sina erfarenheter.

Jan Vapaavuori

 » Född 1964

 » Gift med Outi Vapaavuori

 » Juris kandidat 1989 vid 
Helsingfors Universitet. 
Fortbildning i juridik i 
Helsingfors, Uppsala och Haag. 
Grundstudier i nationalekonomi 
och redovisning vid Svenska 
handelshögskolan.

 » Arbetserfarenhet (några 
exempel): Helsingfors 
borgmästare 2017, vice 
president i Europeiska 
investeringsbanken 20152017, 
näringsminister 20122015, vd 
för Track&Field Finland 2001
2003, assistent i jämförande 
juridisk vetenskap vid Helsingfors 
Universitet 19901991.

 » Fritidsintressen: motion, speciellt 
golf, joggning, rinkbandy och 
tennis

Man kanske inte förstår genast 
vilken nytta man har av

alla diskussioner man haft,
utan först långt senare.

– Jan Vapaavuori –

som man själv har han fått av Björn 
Wahlroos.

– Jag vet att han gillar att luncha med 
intressanta människor varje dag och kan 
också unna sig den lyxen. 

I möten mellan människor kan det 
också födas sådana nya idéer som man 
inte kan googla fram. Vapaavuori säger 
att han gillar uttrycket: ”vad som kan 
digitaliseras kommer att digitaliseras 
och vad som digitaliseras kommer att 
kopieras”. 
– Det är sådana idéer och visioner som 
inte kan kopieras som ger mervärde.

– Ministerjobbet är väldigt politiskt och 
rör sig på strateginivå nästan hela tiden, 
medan mitt jobb utgörs av uppgifter som 
är operativa och opolitiska.

Det är också sådant som han vill att 
borgmästarposten i Helsingfors ska 
foku sera på även i framtiden.

Jan Vapaavuori har senare meddelat 
att han inte ställer upp i kommunalvalet 
nästa vår. Därmed kommer han också att 
lämna uppdraget som borgmästare.

TEXT: MARIA SVANSTRÖM | FOTO: PIA PETTERSSON

”Ledare bör tåla kritik”
Vapaavuori har under sin karriär blivit 
van vid offentlig kritik. Enligt honom går 
det inte att göra större förändringar utan 
att möta kritik.

– Ju bättre position och ju fler som 
stöder dig, desto lättare är det att ta emot 
kritik. Vill man bli politiker eller ledare 
måste man lära sig att hantera kritik, för 
både politik och ledarskap handlar om 
att göra förändring.

Jämför han sitt arbete som minister 
med sitt nuvarande jobb som borgmäs-
tare ser han en stor skillnad.

H O N O R A T Y  T A L K S
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  – Jag vill samarbeta med företag som 
har som mål att delta i att forma mark-
naden istället för att enbart reagera 
på den. Målsättningen är att starta 
ett konsortium med företag som inte 
konkurrerar med varandra för att de ska 
kunna dela med sig av sina erfarenheter.

Enligt Storbacka erbjuder kristider 
sällsynta nya möjligheter för företag att 
ta den marknadsstyrande rollen.

– Både företag och konsumenter är 
vanligen rätt så konservativa, men nu 
under coronapandemin är alla tvungna 
att tänka om. Kriser sätter också igång 
förändringar som borde ha skett för 
länge sedan. Ett exempel på det här är 
den digitala accelerering vi upplevt under 
de senaste månaderna

Storbacka kommer till Hanken från 
Nya Zeeland, där han varit professor 
på University of Auckland Business 
School. Före det har han varit professor 
på Nyenrode Business Universiteit i 
Nederländerna och professor i marknads-
föringsstrategi på Hanken. 

Storbacka har under hela sin karriär 

Kaj Storbacka ny Hanken Foundation Professor

– forskningen fokuserar på näringslivsrelevans

kombinerat akademisk och tillämpad 
forskning och han har bland annat en 
över 30 års erfarenhet av att vara stra-
tegikonsult för europeiska och globala 
företag.

Kim Karhu, ordförande för Stiftelsen 
Svenska handelshögskolan, är mycket 
nöjd över nyrekryteringen.

– Ett nära samarbete med näringslivet 
är en av hörnstenarna i Hankens strategi 
och vi är mycket glada över att professor 
Storbacka knyts till högskolan. Därför 
har Stiftelsen beslutat finansiera Kaj 
Storbackas position som Hanken Foun-
dation Professor, konstaterar Karhu.

Storbacka tillträdde posten den 7 
september 2020. Han kommer att arbeta 
deltid under åtminstone en treårsperiod 
fram till 2023.

Kauppalehti Fakta nämnde dig i 
början av året som en av 25 visio-
närer som finländska företagsledare 
lyssnar på. Vilken typ av företag 
tror du att intresserar sig för din 
forskning?

 Kriser sätter också igång 
förändringar som borde ha skett 

för länge sedan. 
– Kaj Storbacka –

Kaj Storbacka, som specialiserat sig på marknadsstrategier, har nyligen tillträtt som Hanken Foundation Professor. 
Hans forskning baserar sig på samarbete med företag och strävar efter resultat som är relevanta för näringslivet just nu.

Överlag är det företag som vill förnya 
sig – som söker nya sätt att skapa värde 
för sina kunder, sig själv och samhället. 
Allt fler företag har nu insett att de kan 
påverka hur marknader formar sig och 
söker därför synvinklar och verktyg som 
hjälper dem i denna process.

Du har i din forskning betonat bety-
delsen av tajmning för att företag 
ska kunna påverka hur en marknad 
utvecklas. Kan du säga något mer 
om det här?
Det finns ganska mycket evidens för 
att det inte alltid är det bästa att vara 
initiativ tagaren. De företag som ofta 

F O R S K N I N G
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Kaj Storbacka ny Hanken Foundation Professor

– forskningen fokuserar på näringslivsrelevans

F O R S K N I N G

KOLUMN

HANNA SILVOLA ÄR BITRÄDANDE 
PROFESSOR I REDOVISNING PÅ 
HANKEN I HELSINGFORS

Om varför ansvarsfulla   
investeringar ger utdelning

F N:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och klimatförändringen 
gör att ansvarsfulla investeringar och ESG är viktiga satsningar. ESG 
står för Environment (miljö), Social (samhällsansvar) och Governance 

(god förvaltningssed). Problemen relaterade till klimatförändringarna har gjort 
miljöfrågor centrala för företagen, och allra senast har den globala pandemin 
covid-19 fört socialt ansvar upp på ledningsgruppernas agenda. 

I princip vill investerare ha en bra avkastning på sina investeringar och i bästa 
fall är det ett tvåvägsförhållande mellan ansvar och avkastning. Först måste all 
verksamhet vara ekonomiskt hållbar så att den också kan skapa förutsättningar 
för ansvarsfullt företagande. För det andra visar allt mer forskning att ett 
ansvarsfullt företag kan vara ganska lönsamt och i bästa fall till och med leda till 
överavkastning.

Allt fler företag vill också skapa värde för sina intressenter, till exempel när det 
gäller arbetstillfredsställelse, antalet skapade jobb, betalda skatter och minskade 
utsläpp. Det värde som skapas för intressenter betalar igen sig som en önskad 
arbetsplats och en säker affärsmiljö, men också i euro. Därför kan en ansvarsfull 
strategi hjälpa företag att bygga hållbar verksamhet och göra vinst utan att dessa 
motsätter sig varandra.

Konkret återspeglar sig detta i det faktum att både tillgången på 
finansiering och finansieringskostnaderna i allt högre grad beror på nivån 
av företagens ansvar. Risken för ett ansvarsfullt företag är lägre och därför är 
finansieringskostnaden lägre. Det pågående EU-lagstiftningsarbetet för hållbar 
finansiering kommer ytterligare att stärka ansvarsskyldighetens roll i finansiell 
verksamhet. Det blir faktiskt allt svårare och dyrare för oansvariga företag att få 
finansiering i framtiden.

Konsumenter och sociala medier kräver allt mer ansvar från företag. Skandaler 
och negativ publicitet påverkar intäkterna negativt och minskar avkastningen på 
investeringen.

Analytiker, investerare och finansiella experter tittar på företagens ESG-kriterier 
när de bedömer företagets långsiktiga risker och möjligheter. Det påverkar 
väsentligt investeringsbesluten. Vanliga medel är att utesluta eller aktivt påverka 
oansvariga företag att ändra sitt beteende. Många investerare vill inte investera 
i företag som skapar fler globala problem, utan letar istället efter företag som 
försöker lösa dem. 

Ny forskning pekar på att investeringar i ansvarsfulla företag leder till bättre 
avkastning på lång sikt. Ansvarsfulla investeringar är också ganska stabila, och 
deras värde förblev till exempel under covid-19-krisen bättre än värdet på mindre 
ansvarsfulla investeringar. Ansvarsfulla investeringar är inte bara produktiva utan 
också ett bra sätt att hålla vår planet livskraftig för kommande generationer.

Biträdande professor Hanna Silvola undervisar och forskar i ansvarsfulla investeringar 
vid Hanken. Hennes bok om ansvarsfulla investeringar ingår också i kvalifikationskraven 
för examen i placeringsärenden (APV1) och placeringsrådgivning (APV2) i Finland.

klarar sig bäst är de som på engelska 
kallas fast follower. Det är företag som 
är snabba att märka när det börjar hända 
något på marknaden och som är redo att 
snabbt ändra sina strategier.

Det är viktigt att notera att företag som 
vill forma marknaden inte kan göra det 
ensamma, utan det kräver en alldeles 
ny form av samarbete. Det gäller att 
tillsammans med andra företag hitta 
den rätta tajmningen så att man inte 
använder sin energi till fel saker.

Tror du att coronapandemin kom- 
mer att jämna ut skillnaderna i 
den industriella och teknologiska 
utvecklingen mellan olika länder 
och världsdelar?
Det tror jag. Det är förknippat med att digi- 
taliseringen accelererar den processen.

Vill du delta i Storbackas forskningspro-
jekt? Du når honom på kaj.storbacka@
hanken.fi eller 0400 645 401.

TEXT: MARIA SVANSTRÖM | FOTO: PIA PETTERSSON
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  Kristina Heinonen, professor i 
tjänste- och relationsmarknadsföring på 
Hanken, förutspår att hälsa och välmå-
ende kommer att vara allt viktigare för 
människorna i framtiden.

– Vi har redan under ett antal år fått 
se att människor satsar all mer på att 
må bra, och det här är en trend som 
sannolikt kommer att förstärkas. Därtill 
tror jag att säkerhet kommer att få en 
allt större betydelse för människor, vi 
kommer att fortsätta vara uppmärk-
samma på utrymmet omkring oss när vi 
rör oss bland folk – hur långt avståndet 
är till andra och vad vi rör.

Alla paneldeltagarna var ense om att 
miljö- och sociala frågor i fortsättningen 
kommer att vara centrala värden som 
styr samhällsutvecklingen.

– Det här är något som faktiskt fått lite 
mindre uppmärksamhet under kristiden, 
men det är en trend som länge varit stark, 
säger Sebastian Nyström, EVP & Chief 
Transformation Officer vid SOK.

Nyström tror också att resor, sport 
och annat som för människor samman 
kommer tillbaka.
– Jag tror det för att människan är 
social. Men det som jag ännu inte kan 
säga är när det sker och om det kommer 
att vara lika viktigt för människorna 
som förut.

Konsumenternas val kommer att inverka starkt på den kommande samhällsutvecklingen. Det är ändå för tidigt att 
säga vilka av de ändringar i människornas beteende som coronapandemin gett upphov till som blir bestående. Det 
konstaterade paneldeltagarna i diskussionen ”Sustainable Strategies in Turbulent Times – Key Factors for Renewal”, 
som sändes online från Hanken den 11 november.

”Svårt att veta vilka
förändringar som består”

– Politiker kommer redan nästa år att 
vara tvungna att välja och ta ställning 
till vilka företag och sektorer man vill 
stöda. Det här är en ytterst svår fråga och 
kommer också att leda till massiv kritik 
mot politiker.

Coronapandemin har inverkat väldig 
olika på olika branscher och flygbolagen 
hör till de hårt drabbade. När hållbara 
strategier dryftas är det viktigt att man tar 
hänsyn till hållbarhetens alla tre aspekter 
– det ekonomiska, ekologiska och sociala 
– säger Fredrik Wildtgrube, Vice 
President vid Finnair Cargo.

– Betonar man för starkt bara en 
aspekt händer det lätt att strategin inte är 
hållbar i längden. Det är också viktigt att 
komma ihåg att olika branscher är kopp-
lade till varandra och påverkar varandra. 
När flygbolag slutar flyga påverkas 
många företag i servicebranschen.

Paneldebatten modererades av Marc 
Hinnenberg, VD på Hanken & SSE 
Executive Education. Som program-
värd fungerade Camilla Wardi, chef 
för näringslivsrelationer och samverkan 
på Hanken. Paneldiskussionen var den 
andra i serien Sustainable Strategies in 
Turbulent Times.

TEXT: MARIA SVANSTRÖM | FOTO: MELINA WECKMAN

Vilka företag vill man stöda?
Stödpaket för företag, uppsagda och 
permitterade har varit vardag under det 
pågående året runtom i världen. Det har 
lett till att offentliga sektorns lån ökat 
så mycket att det inte kan fortsätta på 
samma sätt, säger Heidi Schauman, 
chefsekonom vid Swedbank.

Människor satsar all mer
på att må bra.

– Kristina Heinonen –

H Å L L B A R A  S T R A T E G I E R
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  In the wake of the 2008 global finan-
cial crisis, the Norwegian Government 
Pension Fund Global – the world’s largest 
sovereign fund – asked professors Ang, 
Goetzmann and Schaefe to evaluate 
the fund’s active management. It was in 
their report that the three academics first 
introduced the idea of what came to be 
known as factor investing.

Traditionally, investment portfolios 
are arranged by sector and/or country, 
combining securities or bonds of different 
risk weights to ensure diversification. 
Factor investing looks at portfolio 
management from a different perspective: 
instead of structuring portfolios by sector 
or country, they are created around 
certain market anomalies, also known as 
risk factors.

“Factor investing means aggregating 
securities by their exposure to predefined 
characteristics, which is very different to 
what has been done before,” says Marie 
Brière, Head of Investor Research 
Center at Amundi and Affiliate Professor 
at Paris Dauphine University.

“From a paradigm that was mainly 
about allocating across market-cap 
weighted indices, we move to a paradigm 
where we should allocate across dynami-
cally rebalanced factors.”

“Factors are very good in the high-risk, 
high-return space, whereas sectors domi-
nate in the low-risk, low-return space. 
Factors also don’t do as well during times 
of crisis,” she says. “So diversifying a 
portfolio made of both factors and sectors 
is definitely a good way to allocate.”

Hanken Finance Day: 

A deeper look at factor investing
As risk factors need to be constantly eval-
uated and rebalanced, Briére says that 
one of the key issues is to understand if 
they can resist transaction costs.

“Our estimates, which are based on 
an exceptional database of institutional 
investors’ trades, show that the factors 
of size, value, profitability and invest-
ment can easily resist transaction costs. 
However, the momentum factor can 
involve high trading costs for large-size 
portfolios.”

Competing pricing models
Today, a number of the world’s largest 
funds are using factor modelling for part 
of their asset allocation. There has also 
been an explosion of academic interest in 
the subject, both to identify new market 
anomalies and to create new multifactor 
models to explain them.

Paulo Maio, Professor of Finance at 
Hanken, refers to the work that Kewei 
Hou, Chen Xue and Lu Zhang have 
done in the area. The three researchers 
identified 158 significant anomalies in 
the US market, splitting them into six 
broad categories. They also created a four-
factor asset-pricing model, later extending 
it with an additional factor in joint work 
with Haitao Mo.

The group’s work competes with 
the multifactor models of Fama and 
French, who proposed extending the 
traditional Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) with up to six risk factors.  

“According to several of my studies, the 
empirical performance of the Hou, Xue 

and Zhang model is better than the Fama 
French model,” says Professor Maio. “It 
also appears to be more consistent with 
Ross’s Arbitrage Pricing Theory than the 
other models proposed in the litera ture.”

“When properly implemented, 
factor investing is more about tailor-
made investment products than about 
commoditized ones,” says Maio. “In this 
way, it is more appropriate for sophisti-
cated, large and long-term investors.”

A new framework for factor 
investing
So does factor investing work in a 
market where both equities and bonds 
are suffering at the same time? This was 
the question that Kari Vatanen, Chief 
Investment Officer at Veritas Pension, set 
out to answer.

“There are two types of risk factors 
driving the returns of major asset classes: 
macroeconomic risk factors and strategy-
style factors,” says Vatanen. “We have 
constructed a framework to classify asset 
style factors according to their nature and 
risk characteristics.”

Vatanen’s study collected live data 
from seven international investment 
banks to construct the most common 
alternative risk-factor strategies. From 
this data, 28 strategies across five 
different asset classes were identified. 
Vatanen has divided these strategies into 
three categories of risk: fundamental, 
behavioral and structural.

TEXT: ANDREW FLOWERS | FOTO:  IBOPBA/ISTOCK
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  I början av året 2020  fick Hankens 
partnerprogram en ny medlem, då 
Accountor blev Hanken Branding Part-
ner. Accountor är ett företag som erbju-
der ekonomi- och HR-tjänster, och 
programvara inom de här områdena till 
företag. Bolaget har verksamhet i sam-
manlagt sju länder, berättar Chief Mar-
keting Officer Katarina Ylikorkala.

– Vi vill vara föregångare inom eko-
nomi och HR, och vi vill kunna erbjuda 
våra kunder det nyaste när det gäller 
digitalisering av företagsverksam heten. 
Hankens studenter har en möjlighet att 

i framtiden bygga upp sina karriärer 
med oss.

Det som motiverade Accountor att 
gå med i Hankens partnerprogram var 
Hankens studenter.

– Vi vill samarbeta med Hanken 
eftersom vi så klart är intresserade av 
Hankens studenter som våra eventuella 
framtida kolleger. Vi vet att hanke iter 
studerar redovisning men också andra 
ämnen som vi kan erbjuda karriärer 
inom, och de jobbar ofta inom den pri-
vata sektorn när de blir klara med sina 
studier. 

Även om covid-19-pandemin har satt 
käppar i hjulen vill Accountor vara 
aktiv inom partnersamarbetet. 

– För oss är det jätteviktigt att få 
en direkt kontakt till studenterna på 
Hanken, och vi ville erbjuda studenter 
på Hanken en kontaktyta också till oss. 
Vi vill väcka intresse för Accountor bland 
Hankens studenter så att de överväger 
Accountor som en samarbetspartner för 
sina pro gradu-avhandlingar eller som 
en eventuell framtida arbetsgivare, säger 
Ylikorkala.
TEXT: CAMILLA BERGHÄLL | FOTO: IIRO RAUTIAINEN

Hankenstudenter 
intresserar
Accountor
Som en aktiv Hanken Branding Partner 
hoppas Accountor att studenterna 
vill samarbeta till exempel med pro 
graduavhandlingar, eller bli  framtida 
kolleger.

PA R T N E R S I D A N

LÄS MERA OM PARTNERPROGRAMMET PÅ HANKEN.FI

Hanken Partner Hanken Branding Partner

Hanken Non-Profit Partner
FÖR NÄRMARE INFORMATION:

Näringslivsplanerare
Nikoline StenmanMöller,
040 352 1380,
nikoline.stenmanmoller@hanken

eller näringslivskoordinatorn i Vasa
Minna Kullas,
050 5350 197,
minna.kullas@hanken.fi
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DET HÄR GJORDE VI.. .

HANKEN TRÄFFAR I  VARJE NUMMER TVÅ ALUMNER SOM BERÄTTAR OM VAD DE HAR GJORT I  SITT JOBB DEN SENASTE MÅNADEN. 
DEN HÄR GÅNGEN TRÄFFAR VI JOHANNA KARANKO OCH MICHAEL SEELEN .

Coronakrisen har skakat om affärslivet i grun
den. Vissa branscher går på knäna, medan 
andra lyckats få intäkterna att skjuta i höjden.

– Jag tror att covidkrisen allmänt underlättat 
direktförsäljning, eftersom många kund grupper 
blivit mer lättillgängliga. För vår del har försälj
ningen ökat med raketfart, mycket tack vare 
att allt fler lagar mat hemma, säger Michael 
Seelen.

Hans arbetsgivare HyCite Enterprises säljer 
husgeråd i Nord och Sydamerika och har på 
senare tid haft en årlig omsättning på drygt 
400 miljoner dollar. Årets siffror väntas alltså bli 
betydligt högre.

Enligt Seelen hänger företagens framtid 
mycket på hur de hanterar sin data. Om de 
jobbar hårt för att staka ut en datastrategi och 
följer den för att stöda sin affärsmodell, då står 
de välrustade för framtiden. Annars riskerar de 
att slås ut, tror han.

– Nu i höst har vi börjat bygga ett datalager 
för att fullt ut kunna utnyttja den data vi samlat in. 
Vi har mycket data, men behöver rätt infra struktur 
för att klämma varje droppe av värde ur den.

Jobbet sköter han, liksom många av hans 
kollegor, mestadels hemifrån under pandemin.

– Vi har barn i skolåldern som nu har distans
undervisning hemma. Det har varit mentalt 
utmattande, men trots alla utmaningar i år 
har vi också uppskattat att vi fått mer tid till
sammans med familjen. Vi har också utnyttjat 
fördelen med billiga flygbiljetter, rest och besökt 
familjebekanta. 

Då endast omkring en vecka återstår innan 
presidentvalet hålls i USA, kommenterar Seelen 
att valet också satt sin prägel på vardagen.

– Varje presidentval väcker starka känslor, 
men det här valet verkar överträffa alla 
tidigare val på den punkten. Jag tror att folk 
här i USA gladeligen kommer att fortsätta med 
sina liv när valet är över.

Tiden på Hanken i Vasa kommer han ihåg 
med glädje.

– Av det som jag lärde mig från klassrummet 
uppskattar jag i synnerhet kombinationen 
av de praktiska färdigheterna jag fick inom 
programmering och de teoretiska begreppen 
från finansiering och ekonomi. Utanför klass
rummet lärde jag känna underbara människor 
och fick nya perspektiv.

TEXT: JOHAN SVENLIN  

I Hongkong upptäcktes det första covid19 fallet 
redan 22 januari och vardagen förändrades 
snabbt. Möten, seminarier, mässor och konfe
renser blev inledningsvis inställda, men små
ningom började evenemangen genomföras i 
digitalt format. 

– Sedan september är livemöten tillbaka och 
det verkar som att allt som sköts upp i våras 
och i somras ska tas igen nu, säger Johanna 
Karanko.

Hon siktade tidigt på en internationell karriär 
och tänkte att hon skulle arbeta i ett internatio
nellt företag.

– Jag utexaminerades från Hanken samtidigt 
som Finland drabbades av en svår lågkonjunk
tur. Mitt första jobb blev ett halvårigt markands
undersökningsprojekt på DHL International. Efter
som arbetsmarknaden fortsättningsvis var dålig, 
for jag som licentiatstuderande till Spanien på ett 
Erasmusutbyte för att bli flytande på spanska.

Vintern 1994 flyttade hon tillbaka till Finland 
och fick jobb som koordinator för internationella 
relationer på det som senare blev Metropolia
yrkeshögskolan. Två år senare kom hon in på 
ut rikes ministeriets diplomatutbildning, den så 
kallade Kavaku-kursen med två andra Hankeiter.

– Totalt var vi 13 ekonomer av 28 intagna 
eftersom exportbefrämjade betonandes. På 

denna bana är jag fortfarande och har nu 
representerat Finland som diplomat i över 24 år.

Finlands ambassader och konsulat har haft en 
viktig roll i den rådande globala krissituationen. 

– Beskickningarna har varit Finlands ögon och 
öron som har informerat landets besluts fattare 
om situationen runt om i världen, om andra 
regeringars beslut och vilka stimulanspaket som 
sjösatts. Vi har också hjälpt finländare hem när 
flygförbindelserna inte fungerat som normalt.

Företag i Finland har känt av sviktande 
export  marknader under pandemin, inte minst i 
Sydostasien. Också där har beskickningarna en 
uppgift.

– Genom Team Finland hjälper vi finländska 
företag med verksamhet i Asien att balansera de 
negativa ekonomiska effekterna av pandemin.

Hongkong har förutom viruset också skakats 
av kravaller under det senaste året, men staden 
erbjuder också lugna områden.

– Jag njuter av att vandra i Hongkongs många 
naturparker. Bara 25 procent av Hongkong 
är bebyggt och 40 procent av Hongkong är 
naturparker. Som diplomat är våra posteringar 
tre–fyra år långa och jag vill se så mycket som 
möjligt under tiden.

TEXT: JOHAN SVENLIN

Företagens framtid 
hänger mycket på hur 
de hanterar sin data.

Michael Seelen | 41 år. Utexamine
rad från Hanken i Vasa 2003 med 
Computational Finance som huvud
ämne. Bor nu i Middleton, Wisconsin 
där han arbetar som direktör för risk
hantering och dataanalys på HyCite 
Enterprises.

Johanna Karanko | 52 år. Utexamine
rad från Hanken i Helsingfors 1993 
med företagsledning och organisa
tion som huvudämne. Sedan septem
ber 2018 jobbar hon som Finlands 
generalkonsul i Hongkong.

Beskickningarna har 
varit Finlands ögon

och öron.
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Quantum – a Gateway to Global Big Data
Quantum is a versatile meeting place that 
offers access to company and financial 
databases and allows for the handling 
of big data. Modern technology makes it 
possible to stream all classes and other 
events, as well as allowing for keeping up 
with real-time financial news. Quantum, 
made possible by donations, opened in 
February 2020.

Associate Professor Othmar Lehner, 
who is the Director of Quantum and the 
Hanken Centre for Accounting, Finance 

and Governance, explains why Quantum 
was necessary.

“There were always good databases 
and computer rooms at Hanken, but we 
felt that wasn’t enough. We wanted to 
offer our students and graduates the very 
latest in data science and data bases in 
one sole, integrated, beautifully designed 
stock market-like physical space”, Lehner 
says.

The whole board of Hanken was behind 
the idea which was part of Hanken’s 

110-year celebration and the fundraising 
campaign HANKEN 110.

“There is no official definition of what 
Quantum is. We intentionally keep it 
abstract and personal. For me, Quantum 
stands for a quantum leap, which is this 
sort of jump into the future, into artificial 
intelligence and data-driven manage-
ment decisions.”, Lehner explains.

Read more about Quantum at hanken.fi/
en/quantum

Kaj Storbacka New Hanken 
Foundation Professor,
Christina Dahlblom New Professor
of Practice 
Kaj Storbacka, specialized in marketing 
strategies, has joined Hanken as a 
professor on 7 September 2020. He 
will be working part-time for at least a 
three-year period until 2023. Christina 
Dahlblom was appointed Professor 
of Practice at Hanken’s Department of 
Management and Organisation on 3 
November 2020.

Storbacka joins Hanken from New 
Zealand, where he was professor at the 
University of Auckland Business School. 
In his new position at Hanken, he will 
start collaboration with enterprises 
interested in new ways of influencing 
and shaping markets. He also hopes 
that enterprises will be contacting
him.

“I’m going to cooperate with enterprises 
aiming to shape the markets instead of 
merely reacting to them. The goal is to 
start a consortium project with enter-
prises not in competition with each other, 
making them more likely to share their 
experiences”.

Dahlblom, again, wants to contribute 
to even tighter networks and dialogue 
between Hanken and the corporate 
world. This will help Hanken to continue 
developing cooperation, research and 
education valuable to Hanken itself as 
well as to businesses and society.

”I would love to see even more dis -
cussion about how research at Hanken 
has been applicable in organisations in 
their daily work”.

FOTO: PIA PETTERSSON

FOTO: MELINA WECKMAN

FOTO: PIA PETTERSSON

B R I E F  I N  E N G L I S H
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Leadership is about visions, common sense and being focused on 
achieving something, but ultimately leadership is about people. 
That’s why it’s good to spend time with people from different 
backgrounds – you always learn something new from them, said 
Helsinki Mayor and Hanken’s honorary doctor Jan Vapaavuori 
in his speech to Hanken students on 9 October 2020.

Vapaavuori was the first speaker in the new discussion series 
Honorary Talks, where Hanken’s honorary doctors visit Hanken 
to discuss current topics and share their experiences.

Vapaavuori says it’s in meetings between people that new ideas 
can take shape – the ones you can’t google.

”These are ideas and visions that can’t be copied; they add 
value.”

During his career, Vapaavuori has become accustomed to public 
criticism. According to him, it’s just not possible to make major 
changes without facing criticism.

“The better your position and the more people who support you, 
the easier it becomes to cope with criticism. If you want to become 
a politician or a leader, you have to learn to handle criticism - 
politics and leadership are both about making changes”.

This year, Hankendagen was held online 
for the first time ever with almost 400 
participants in the audience. The event 
was broadcast from Vaasa where the 
celebration of Hanken Vaasa’s 40th 
anniversary was highlighted throughout 
the event.

Charlotta Niemistö, project manager 
and researcher at Hanken was one of 
the keynote speakers. She emphasised 
the role of managers in striving for and 
achieving a working life that is socially 
and humanly sustainable.

“Individuals must be alert and learn 
to work without risk of burn-out. But 
individuals can’t always influence their 
work culture; this often depends on 
what kind of position you have in the 
organisation and the sector you work 
in. The manager, however, can set an 

Hankendagen 2020:
Future
and Success – 
Leadership in a 
Disruptive Time

example and create a workplace where 
people thrive.”

The other main speaker was leadership 
coach Jesper Ek, whose speech was 
televised from Stockholm. He has been 
succesful through focusing on people 
rather than on the financial result.

“The leader’s most important task is 
to make everyone understand how they 
fit into the bigger picture with the goal 
of achieving a common purpose beyond 
staring at the economic result. The more 
employees an organisation has coming to 
work and knowing how to contribute to 

something truly important, the better the 
energy and the end result.

The program also included a panel 
discussion where leaders discussed their 
experiences of leadership in disruptive 
times. The panel was moderated by 
Christina Dahlblom and the speakers 
were Stefan Sjöberg, CEO at Mirka, 
Ulrica Karp, Director of the Federation 
of Swedish Municipalities in Ostrobothnia 
for Education and Culture, Kai Kamila, 
HR Director at Wärtsilä Finland and 
Susanna Strömbäck, HRD Manager 
of Elisa.

Jan Vapaavuori: 
Spend Time with People 
from Different Backgrounds

FOTO: L INUS L INDHOLM
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Vill du komma med på evenemang, tillställningar och konferenser, ta del av förmåner och andra 
aktualiteter? Hanken samverkar med sina alumner på flera håll. Kom ihåg att uppdatera din 
alumnprofil på alumni.hanken.fi så att du kan ta del av det senaste från Hanken. 

Nyheter och aktualiteter från Hanken hittar du på hanken.fi och hanken.fi/alumni samt i 
Hanken Alumni Official-grupperna på Facebook och LinkedIn! 

Följ Hanken på sociala medier:

Twitter: hanken_fi
LinkedIn: Hanken School of Economics
Facebook: Hanken School of Economics
Instagram: hankenofficial

En gång hankeit alltid hankeit


