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När tradition möter förnyelse
Med den fortgående ekonomiska krisen i Europa och USA, den arabiska
våren och de sociala mediernas allt större betydelse var 2011 ett år
fyllt av politisk, ekonomisk och social omvälvning. Det är mot denna
bakgrund som Ekonomihögskolans utmaningar ska ses. Den utbildning,
forskning och samverkan som bedrivs här måste vara konkurrenskraftig
i en allt mer föränderlig omvärld. Detta kräver förnyelse och omprövning.
Samtidigt visar Lunds universitet – som snart firar sitt 350-årsjubileum
– på styrkan i den akademiska traditionen att kombinera förnyelse och
kontinuitet.
För andra året i rad finns Sveriges mest sökta masterprogram i alla
kategorier vid Ekonomihögskolan. Vi står också starka när det gäller
framstående forskningsmiljöer och har goda kontakter med näringslivet
och det omgivande samhället. Från denna position ska vi under 2012
och kommande år fortsätta arbetet med att internationalisera verksamheten samt säkra och utveckla kvalitén i vår utbildning, forskning och
samverkan. I mötet mellan tradition och förnyelse lägger vi grunden
för fortsatta framgångar.
Ekonomihögskolans årsmagasin, Latitude, speglar vår bredd av ämnen
och kompetenser. I grunden, de människor som arbetar och studerar här.
Jag hoppas att du som läsare av detta årsmagasin ska inspireras att vara
med och stödja oss på den spännande resan framåt.

FREDRIK ANDERSSON
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Mer än en
handelshögskola
Ekonomihögskolans ämnesbredd gör det möjligt att framgångsrikt definiera och möta
komplexa utmaningar i samarbete med omgivande samhälle och näringsliv. Spetsen är
helt enkelt bredden. Detta gör Ekonomihögskolan till något mer än en handelshögskola.
Ekonomihögskolan skapar ständigt nya öppningar mot omvärlden. Det globala samhällets utmaningar tränger in i forskningen. Nya forskningsresultat spiller över på studenter som
går ut i yrkeslivet med aktuella kunskaper. Nära och fruktbara
samarbeten med näringsliv och samhälle skapar ömsesidiga
värden. Inte sällan sluts kunskapens kretslopp, till exempel i
form av affärsmannen och tidigare ekonomstudenten Sten K
Johnsons generösa donation till ett nytt entreprenörskapscentrum vid Ekonomihögskolan under 2011.

Verksamhet som följer förändringarna
Året som gått – med bland annat politiska omvälvningar och
finans- och skuldkriser i Europa och USA – har betonat behovet
av forskning och utbildning som följer förändringarna. Och som
omprövas till att möta de utmaningar som ett nytt ekonomiskt
landskap medför. Något som strategiprofessor och avgående
rektor vid Ekonomihögskolan, Allan T. Malm, är helt klar över.
– Det som kommer i morgon sker redan i dag. Det är i
dialog med dem som sitter på de praktiska problemen vi kan
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I december 2011 lämnade Allan T. Malm (t v) över ledarskapet för Ekonomihögskolan
till Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi.

identifiera de viktiga framtidsfrågorna för näringslivet och samhället i stort. Den insikten är nödvändig för relevansen i forskning och utbildning vid Ekonomihögskolan och bör genomsyra
verksamheten. Vi ska både vara deras vän och kritiker. Det gör
oss till en viktig röst i samhällsdebatten, säger Allan T. Malm.
– Problemen ute i samhälle och näringsliv trotsar stuprörstänket. Som en del av Lunds universitet, ett av världens
högst rankade, kan vi möta dessa problem med kunskap över
gränserna för olika discipliner och ämnesområden.
Fredrik Andersson ny rektor
Under en traditionsenlig ceremoni, en så kallad skiftesgasque,
lämnade Allan T. Malm i december över ledarskapet för Ekonomihögskolans cirka 4 000 studenter och över 300 medarbetare till Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi.
Fredrik Andersson vill fortsätta att bredda och fördjupa samarbetet med näringsliv och omgivande samhälle. Samtidigt
kommer han att sätta sin egen prägel på verksamheten.
– Jag tror på ett akademiskt ledarskap. Högt i tak och en
fristad för fritt tänkande. Att kunna fatta obekväma beslut,
men samtidigt visa ödmjukhet för verksamheten och respekt
för att utvecklingskraften i akademin kommer underifrån,
säger Fredrik Andersson.

Flera topprekryteringar
Under året har flera topprekryteringar gjorts och ytterligare
aviserats för att stärka de internationella kontaktytorna vid
Ekonomihögskolan. Andreas Constantinou, Fredrik Sjöholm
och Frédéric Delmar är några av toppnamnen som rekryterats
inom allt från mobila kommunikationsstrategier till internationell ekonomi.
– Det gäller att ta tillvara på det som är bra och ta sig an
de utmaningar vi ser. Vi ska rekrytera smart och internationellt,
behålla bra medarbetare, och säkra att vår internationella
styrkeposition inom forskning alltid avspeglar sig i utbildningen och skapar värde för våra samarbetspartners, säger
Fredrik Andersson.
Kontakter från kunskapsfronten
Fredrik Andersson är själv en erfaren forskare och ledamot
i olika forskningsråd. Hans kontakter från kunskapsfronten
kommer Ekonomihögskolan till nytta.
– Vi ser en trend hos forskningsråd och stiftelser att man
premierar ett visst risktagande. Resonemanget är att större
genombrott kräver mer vågade forskningsansatser. Vi följer
noga de här förändringarna i önskemål från finansiärer. Och
vi ser fram emot att möta dem med vår breda kompetens och
intellektuella kreativitet, säger Fredrik Andersson.
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Klas Eklund – adjungerad professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan och Senior Economist på SEB – blickar ut över en omvärld
som kommer att innebära stora utmaningar för ekonomerna.
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Forskare rustar för
nästa finanskris
Ekonomihögskolan invigde under våren 2011 Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. Centret, som har fått sitt namn efter Sveriges mest välkände nationalekonom,
ska utveckla den finansiella kompetensen i Sydsverige i samarbete med näringsliv och
förvaltning. Målet är att höja kunskapsnivån för att framgångsrikt hantera framtida
finanskriser. u
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”Den senaste finanskrisen visade att det krävs
gränsöverskridande kompetens inom till exempel
juridik, psykologi och ekonomi.”

u – Den senaste finanskrisen visade att forskningen inom

finansiell teori hittills inte alltid har riktat in sig på de riktigt
stora problemen. Och många, även ekonomer, togs ju också på
sängen av hur djup krisen blev, säger Klas Eklund, adjungerad
professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan och
Senior Economist på SEB.
– Nu är vi på väg mot en situation där finansmarknaderna
på olika sätt kommer att regleras hårdare. Både erfarenheten
av en djup kris och det nya regleringslandskap vi ser framför
oss innebär stora utmaningar för ekonomerna. Därför är det
också viktigt att vi i Lund kan vara ledande genom att finnas
med på de här fronterna.
Tvärvetenskaplig profil stor styrka
Det nya centret har fått ett långsiktigt stöd från Vinnova och
är ett konsortium mellan Ekonomihögskolan och Institutet för
Näringslivsforskning (IFN) med målsättningen att frambringa
forskning och utbildning av högsta internationell kvalitet inom
området finansiell ekonomi.
Komplexiteten i den senaste finanskrisen visade behovet av
gränsöverskridande kompetenser inom till exempel juridik, psykologi och ekonomi. Här har Knut Wicksells centrum för finansvetenskap en stor styrka genom sin tvärvetenskapliga profil.
Tvärvetenskapligheten är väldigt viktig, konstaterar juris
doktor Axel Hilling vid Institutionen för handelsrätt, vars forskning huvudsakligen är inriktad på internationell skatterätt och
finansiella regleringar.
– Den här miljön underlättar korsbefruktning som gör att
såväl den juridiska som den ekonomiska forskningen blir mer
intressant och relevant. Det gäller inte minst regleringsfrågor
och bedömning av skattereglerna. Eller frågan om hur finansiella instrument ska klassificeras, säger Axel Hilling.
Program för samverkan
Samarbete bedrivs inte enbart inom Ekonomihögskolan, utan
även med andra delar av Lunds universitet och med forskare
utanför Lund. Dessutom bygger man upp ett program för
samverkan med näringsliv och myndigheter i Sydsverige.
Forskningen vid centret bedrivs inom ramen för tre övergripande plattformar: Makrofinans och regleringar, finansiella
marknader och beteende samt finansiella marknader och

näringslivsutveckling. Både svenska och internationella förhållanden belyses för att centret ska kunna ge beslutsfattare
forskningsbaserade rekommendationer.
Bland de konkreta tvärvetenskapliga initiativ som tagits
finns samarbeten mellan nationalekonomer, företagsekonomer och jurister på beskattningsområdet och samarbeten
mellan nationalekonomer och psykologer när det gäller informationen på finansiella marknader. Tillsammans med IFN bedrivs också framgångsrik forskning kring ägarfrågor och kring
samspelet mellan finansiella marknader och varumarknader.
Skärpta regleringar viktigt område
De nya regleringar som kommer i krisens spår blir ett av de
viktigaste forskningsområdena under de närmaste åren.
– Tittar man på de regleringar som fanns före finanskrisen är det uppenbart att de var fulla av hål. I USA fanns ett
skuggbanksystem, där bankerna satte upp olika enheter som
handlade med värdepapper utanför bankernas balansräkning
just för att undgå regleringarna. De här enheterna tog på
sig alldeles för stora risker utan att kreditvärderingsinstituten
reagerade, något som till slut ledde till den stora smällen
2008. Det är uppenbart att regleringssystemen måste skärpas
så att detta inte händer igen, säger Klas Eklund.
Av andra exempel på forskningsprojekt som startas inom
centret handlar ett om hur prisbildningen på de finansiella
marknaderna går till i verkligheten. I ett annat projekt vill
man studera hur en ”macroprudential” ekonomisk politik ser
ut, alltså en ekonomisk politik där penningpolitik, finanspolitik och regleringar på ett tydligare sätt kan samarbeta för
att begränsa risken för allvarliga störningar i det finansiella
systemet som helhet.
– En stor styrka med detta center är att vi har tillgång till
hela Lunds universitet, med dess väldiga bredd. Här i Lund
finns sedan tidigare också flera centrumbildningar där man
lyckats väldigt väl med att få samman forskare från olika discipliner, säger Axel Hilling.
Relevans för näringslivet
För att säkerställa att forskningen och utbildningen är relevant
för näringslivet och det omgivande samhället ges näringslivsrepresentanter fortlöpande möjlighet att bidra med erfaren-
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Lars Jonung (t v) var fram till 2010 forskningsrådgivare vid
DG ECFIN, Europeiska kommissionen i Bryssel. Lars Jonung
är i dag ordförande i Finanspolitiska rådet och gästprofessor
i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Till höger
i bild Klas Eklund.

heter och synpunkter. Och det hålls löpande kontakt med
centrets samarbetspartners i form av seminarier, nyhetsbrev
och andra forum för dialog.
– En mer regelbunden länk mellan praktiker och teoretiker är också något det här centret vill åstadkomma, säger
Klas Eklund.
En annan uppgift är naturligtvis att förstärka utbildningen
inom finansiell ekonomi.
– Den finansiella sektorn är viktig och den behöver
välutbildade ekonomer som också har en stor bredd i sina
kunskaper. Och en av poängerna med Knut Wicksells centrum
för finansvetenskap är just att kunna förse näringslivet med
sådana ekonomer, säger Klas Eklund.
Seminarier om riskkapital
Verksamheten vid centret har redan kommit gång och det
hålls bland annat en kurs i kapitalmarknadsrätt med föreläsare från flera olika institutioner och gästföreläsare som är
verksamma på kapitalmarknaden. Det hålls också seminarier
om riskkapital och andra ämnen med både akademiker och
praktiker.

Centret har, förutom ett vetenskapligt råd med internationellt kända forskare, också en rådgivande kommitté med
företrädare för näringslivet och personer med kunskaper om
finansmarknaden. Ordförande för denna kommitté är riksgäldsdirektör Bo Lundgren.
Knut Wicksell är känd runt om i världen och bara namnet
kommer säkert att ge centret internationell uppmärksamhet,
konstaterar Klas Eklund.
– Sedan är det också lite djärvt att ta sig det namnet
eftersom Wicksell är en så stor ekonom och personlighet.
Att leva upp till det är en stor utmaning och klarar vi det är
jag väldigt glad!

”En stor styrka med detta center är
att vi har tillgång till hela Lunds universitet, med dess väldiga bredd.”
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Johan Bygge, verksamhetschef på EQT och tidigare finanschef på Investor.

”Kopplingen till näringslivet
är otroligt viktig.”
I oktober hölls finansstudenternas årliga arbetsmarknadsdag, Investment Banking
Forum, på Ekonomihögskolan. J.P. Morgan, Barclays Capital, Credit Suisse och EQT
är några av de ledande företag och investmentbanker som var nyfikna på de ambitiösa
studenterna. Och många av dessa går mycket riktigt en internationell karriär till mötes
inom bank och finans efter examen.
– Jag tycker det är otroligt viktigt med kopplingen utbildning
näringsliv. Och det är förstås roligt att föreläsa för studenterna
här på Ekonomihögskolan i Lund som också är en del av en
spännande tillväxtregion, säger Johan Bygge, verksamhetschef på EQT, och en av huvudtalarna.
Viktiga trender i branschen
Johan Bygge har lång erfarenhet inom bank och finans och
har tidigare varit finanschef för Investor. I sin föreläsning berättade han för studenterna om viktiga trender i branschen
och vad som gör en god investerare.

– Det handlar inte främst om siffror och Excel sheets. Du måste
begripa människor, produkter och företagets affärsmodell.
Att göra verksamhetsanalysen väl, titta på vad man kan överraskas av och ha förmågan att ta hjälp av rätt människor. Det
är sant företagande, säger Johan Bygge.
Investment Banking Forum innebär ett intensivt program
för studenter och företag. Föreläsningar varvas med workshops
där studenterna får jobba i grupper med cases tillsammans
med företagen. Efter programmet umgås deltagarna under
mer informella former när kvällen avslutas i god Lundatradition med sittning och fest i AF-borgen.
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Globala drivkrafter
Innovationsradar ser
industrins nyckelfrågor avgörande faktor
Enligt .SE:s årliga rapport, ”Svenskarna
och internet”, utgjorde 2011 det stora
genombrottet för mobilt internet. Antalet
användare fördubblades och 36 procent
av befolkningen surfar nu mobilt. I början
av året rekryterades Andreas Constantinou,
grundare av VisionMobile, till Ekonomihögskolan som adjungerad professor i
mobil kommunikation och internetbaserade affärsmodeller. En vältajmad rekrytering visar det sig.
Andreas Constantinou driver VisionMobile som är ett analysföretag för mobila strategier med verksamhet i London,
Aten och Tel Aviv. Om han själv får svara på vad han kan
tillföra utbildningen på Ekonomihögskolan, stavar han sitt
uppdrag ”relevans”.
– Ekonomihögskolan måste ha ögon och öron där utvecklingen äger rum, framförallt i Kalifornien och Asien. En
innovationsradar som lyssnar in och förstår nyckelfrågorna
inom industrin och kan förmedla det till studenter. Jag hoppas bidra med dessa ögon och öron för ökad relevans i utbildningen mot de globala utmaningarna inom mobil teknik
och kommunikation, säger Andreas Constantinou.
Mycket större än internet
Hans djupa kunnande inom mobila trender, innovationer
och affärsmodeller kommer till uttryck i Mobile Industry
Dynamics, den kurs som Andreas startat upp på Ekonomihögskolan under hösten för magisterprogrammet i informationssystem. När vi väl hade Andreas på plats bad vi honom
att titta i kristallkulan.
– Mobilt internet kommer bli mycket större än internet
någonsin var. Upplevelsen är i fokus och företagens förmåga
att få den att flöda sömlöst över olika plattformar kommer
vara avgörande. Den mobila teknikens inneboende egenskaper, som större räckvidd och interaktion, positionering och
bekvämlighet, gör att mobila applikationer kommer tränga
in i livets alla hörn, förklarar Andreas.

Andreas Constantinou, adjungerad professor i mobil
kommunikation och internetbaserade affärsmodeller.

Hur gick Sverige från att vara ett av Europas fattigaste länder i slutet av 1800-talet
till ett av världens rikaste idag? Internationaliseringen av svensk ekonomi var
och förblir en avgörande faktor för Sveriges framgångsresa, förklarar Fredrik
Sjöholm som nyligen tillträtt sin tjänst
som professor i internationell ekonomi
vid Ekonomihögskolan.
Sveriges ekonomi förändras snabbt. På 20 år har svensk exports
del av landets BNP gått från 30 till 50 procent, konstaterar
Fredrik Sjöholm.
– Svenska bolag har blivit multinationella företag med
stora delar av verksamheten utomlands. Utländska investeringar hittar hit och arbetskraft i utlandsägda multinationella
bolag har ökat från 9 till 30 procent. Att förstå hur förändringar i vår omvärld påverkar svensk ekonomi blir allt viktigare
för att framgångsrikt kunna navigera i den globala ekonomin,
säger Fredrik Sjöholm.
Omfattande internationellt nätverk
Fredrik Sjöholm rekryterades under 2011 från sin post som
chef för Globaliseringsprogrammet vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han tar med sig ett omfattande
internationellt nätverk och djupt kunnande till Lund, men
också en nyfikenhet och entusiasm inför sitt nya uppdrag.
– Det finns få miljöer i Sverige som den på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Här har vi en enorm potential
att bygga viktiga och betydningsfulla forskningsmiljöer. Du
har en stor institution för nationalekonomi, duktiga studenter och ett dynamiskt och aktivt universitet att dra på med
många intressanta forskningsgrupper och institutioner. Lunds
universitet är också en del av en region på frammarsch, säger
Fredrik Sjöholm och syftar på Öresundsregionen.
Strategier som får ekonomin att lyfta
Fredrik Sjöholm tittar på vad som driver handel och investeringar internationellt och i vilka miljöer dessa globala drivkrafter trivs bäst. Hans forskning skapar kunskap om hur svensk
ekonomi påverkas av att ha integrerats i världsekonomin och
vilka strategier vi har för att framgångsrikt möta de utmaningar som följer med globaliseringen.
– När företag kan investera närsomhelst och varsomhelst
i världen, hur ska vi utforma våra strategier och ekonomiska
politik till att få den regionala ekonomin att lyfta, säger Fredrik
Sjöholm och låter frågan hänga i luften ett tag.
– Det är några av de områden där min forskning kommer
till användning.
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Biljätte ansluter som
partnerföretag
Mercedes-Benz har sedan tre år sitt huvudkontor för den svenska och danska marknaden
i Malmö. Företaget, med omkring 250 medarbetare, har också nyligen anslutit sig som
partnerföretag till Ekonomihögskolan. u
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u – Speciellt roligt med tanke på att vi är det första bilföretaget

som ansluter sig, säger Jörg Himmelmann, VD för MercedesBenz Sverige AB.
Tanken på att bli partnerföretag väcktes på allvar vid Stiftelsen Partnerskaps konferens våren 2011, där bland annat
statsminister Fredrik Reinfeldt medverkade.
– Här träffade jag många intressanta människor och tyckte
att det var dags att vi också profilerar oss som arbetsgivare i
vår region och utvecklar relationerna med högskolevärlden,
säger Jörg Himmelmann. Jag är övertygad om att det kan vara
givande för både oss och studenterna.
– Jag tror till exempel att vi kan erbjuda intressanta uppslag för uppsatser. Vi har en bred produktportfölj med allt från
personbilar till tunga lastbilar, reservdelar och eftermarknad.
Vi har import, ett brett återförsäljarnät och finansieringsverksamhet. Och vi har såväl IT som marknadsföring och alla andra
funktioner i här i huset, så här finns flera spännande jobb som
kan intressera ekonomer.
Intressant forskning
Även forskningen på Ekonomihögskolan är intressant för
Mercedes-Benz.
– Ja, absolut. Speciellt inom marknadsföring, olika kund–
segment och deras behov och hur man arbetar med kommunikation. Inte minst med tanke på att vi 2012 lanserar en

helt ny produktlinje med kompakta bilar som ska attrahera
en helt ny kundgrupp.
Inom den globala Daimler-koncernen finns flera olika karriärprogram och Jörg Himmelman har lång erfarenhet av dessa.
– Jag har alltid tyckt om att arbeta med ungdomar och att
hjälpa dem att utveckla sig i affärslivet. Vi har till exempel ett
program på huvudkontoret i Tyskland för att utveckla ungdomar som fortfarande studerar. Jag har också suttit med i en
urvalsgrupp för unga som förbereder sig för ledarpositioner
inom bolaget. Så att gå in som partnerföretag ligger helt i
linje med detta, fast mer på det lokala planet.
Rätt balans i livet
Jörg Himmelman flyttade till Malmö samtidigt som bolaget
flyttade sitt huvudkontor hit 2008. Dessförinnan har han haft
en hel rad chefspositioner på huvudkontoret med bland annat
Australien och Asien som ansvarsområden – och även globalt
ansvar.
– Jag har arbetat internationellt i många år och lärt mig
uppskatta mångfalden i världen. Jag trivs också mycket bra
här i Sverige och gillar den svenska mentaliteten som jag
tycker handlar mycket om balans. Begreppet lagom tycker
jag är ett strålande exempel på detta balanstänkande. Och
till syvende och sist handlar väl allt om att få rätt balans i
livet, eller hur?
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Katarina Andrén, VD för Stiftelsen Partnerskap välkomnar Jörg
Himmelmann, VD för Mercedes-Benz i Sverige till samarbetet
med Ekonomihögskolan.
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Partnerföretag
Capital Partners
Handelsbanken
Nordea
Sparbanken Öresund
Swedbank

Senior Partners

Fingertoppskänsla för
win-win situationer
Katarina Andrén är VD för Stiftelsen
Partnerskap, som erbjuder företag och
organisationer olika partnerprogram för
att utveckla ett brett och nära samarbete
med forskningen och utbildningen vid
Ekonomihögskolan.
Med en bakgrund inom näringslivet på bland annat SEB, tillför Katarina Andrén ett stort nätverk till Ekonomihögskolan.
Hon har en osviklig fingertoppskänsla för att skapa win-winsituationer för både näringsliv och akademi.
– Partnerskapet är en genväg in till Ekonomihögskolans
omfattande nätverk av ledande forskare, studenter och näringslivskontakter. De samarbetsprogram som företagen ingår
med Ekonomihögskolan hjälper dem att bygga relationer
med framtida medarbetare och kunder samt få tillgång till
affärskritisk kunskap och omvärldsorientering, säger Katarina
Andrén.
För forskningen betyder den nära samverkan med omgivande samhälle och näringsliv att man kan formulera relevanta forskningsfrågor. Utbildningen berikas i sin tur av
att studenterna får verkliga cases från programföretag och
relevans i studierna.
Händelserikt år
Katarina Andréns år har varit händelserikt. Under året gick
Mercedes-Benz som första bilföretag in som partnerföretag
på Ekonomihögskolan. PwC, Handelsbanken, Malmö stad och
Alfa Laval förlängde sina engagemang som programföretag.
Fredrik Reinfeldt gästtalade vid den årliga konferensen och
Jan Söderberg donerade ytterligare två miljoner till Visiting
Fellows. Ett program som gjort det möjligt att knyta unga,
internationella forskartalanger till Ekonomihögskolan.
Partnerföretagen finansierar på så sätt ett kunskapens
kretslopp till nytta för akademi, näringsliv och förvaltning.
Stiftelsen omsätter medel till konkreta initiativ som skapar
värde för partnerföretag, forskare och studenter.

Höganäs AB
Lindéngruppen AB
SEB
Sydsvenska Dagbladet
Tetra Pak
Trelleborg AB

Partners
Arla Foods NYTT
Alfa Laval AB
Axis Communications AB
BE Group
Celerant Consulting
Danske bank
Deloitte
Ecolean AB
E.ON
Ernst & Young
Färs & Frosta Sparbank
Gambro Group
GfK Sverige AB
IKANO Fastighets AB
Inwido AB
JBT Foodtech
KPMG
Lindab AB
Lunds Energi AB
Malmö stad
Mazars Set
Mercedes-Benz NYTT
Midway Holding AB
Prestera
Procordia Food AB
PwC
Pågen AB
SonyEricsson Mobile Communications
ST Ericsson
SYSAV
Thule Holding AB
Vestas Wind Systems
Wihlborgs Fastigheter
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Donation stärker
internationella profilen
Genom en privat donation på 2 miljoner kronor till Stiftelsen Partnerskap vid Ekonomihögskolan, startade industrimannen Jan Söderberg upp projektet LUSEM Visiting
Fellows under 2010. Under 2011 sköt han ytterligare 2 miljoner till projektet som fortsätter att stärka Ekonomihögskolans internationella profil genom att knyta till sig
yngre lovande forskare från hela världen.
Visiting Fellows kan få stor betydelse för Ekonomihögskolans
framtida forskning och internationella rekrytering, enligt Jan
Söderberg.
– Den här donationen kommer att stärka internationaliseringen på skolan. Något som jag tycker är jätteviktigt. Vi är
en liten nation och vi måste öppna upp för att möta de utmaningar som globaliseringen och informationssamhället ställer
på oss, säger Jan Söderberg.

utveckla och underhålla de här kontakterna, som möjliggör
meningsfulla forskningssamarbeten under lång tid framöver.
Jag är ytterst tacksam för den här möjligheten som, ärligt talat,
ändrat inriktningen på min forskning, säger Karen Lee Ashcraft.
Karen är ett exempel på att Jan Söderbergs donation gör
det möjligt att ytterligare bredda de internationella kontaktytorna och fördjupa kunskapsutbytet vid Ekonomihögskolan.

Ledande i Sverige
Jan Söderberg vet av egen erfarenhet vikten av internationalisering. Sedan 1995 har han byggt upp industrigruppen
Söderbergsföretagen till att bli ledande i Sverige inom sitt
område och har etablerat en internationell kundkrets. Erfarenheter han gärna vill delge Ekonomihögskolan.
De forskare som knutits till Ekonomihögskolan genom
Visiting Fellows är här sammanlagt en månad. Väl på plats
undervisar de i sina ämnen och arbetar i konkreta forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Ekonomihögskolan
i Lund. På så sätt får både studenter och forskare som är
verksamma vid skolan nytta av samarbetet. Och efter besöket
hålls samarbetet vid liv över nätet.
De här forskarna kommer in i arbetet med nya perspektiv
och kunskaper, konstaterar Thomas Kalling som är chef för Institutet för ekonomisk forskning och koordinator för projektet.
– Även efter att de har lämnat Ekonomihögskolan består kontaktnätet och det avtryck som dessa forskartalanger gör, säger
Thomas Kalling.
Meningsfulla samarbeten
Karen Lee Ashcraft, professor vid University of Colorado at
Boulder, var en av de forskare som gästade Ekonomihögskolan
under 2011.
– Visiting Fellows-programmet stärker de professionella
relationer som är avgörande för hållbara internationella samarbeten. Utan programmet skulle jag inte haft resurserna att

Industrimannen Jan Söderberg startade 2010 projektet LUSEM
Visiting Fellows och under 2011 sköt han ytterligare 2 miljoner till
projektet. LUSEM står för Lund University School of Economics
and Management.
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Lunds universitet har ett campus med
46 000 studenter mitt i staden och är
Sveriges mest internationella universitet. En ledande arena för utbildning,
forskning och innovation i en av Europas
mest dynamiska regioner.
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Kartlägger kolonialismens
ekonomiska effekter
En av de stora globala frågorna är varför vissa länder är fattiga och andra rika. I november
anslog Vetenskapsrådet sex miljoner till ett projekt vid Ekonomihögskolan om kolonialismens effekter på utvecklingsländers förutsättningar att skapa långsiktig tillväxt.
Christer Gunnarsson är professor vid Ekonomisk-historiska institutionen, världens största inom sitt ämne. Han är ledare för
projektet som ska kartlägga vilken roll koloniala institutioner
spelat i att antingen hjälpa eller stjälpa långsiktig ekonomisk
tillväxt i utvecklingsländerna.
– För att förstå nutida effekter av koloniala institutioner
väljer vi att fokusera på de institutionella arrangemang som
rådde vid slutet av den koloniala perioden. Vi ser närmre på
hur dessa tog sig uttryck i inkomstfördelning i förhållande till
ekonomins utvecklingsgrad, och möjligheten för eliterna att
tillskansa sig ett stort överskott, säger Christer Gunnarsson.
Det koloniala arvets betydelse
Avsikten med projektet är att skapa längre tidsserier för ett
antal utvecklingsländer i syfte att identifiera förändringar i
inkomstfördelningen och söka efter institutionella bestämningsfaktorer samt effekter av ojämlikhet och exploaterande
koloniala institutioner.
– Det här anslaget ger det möjligt för oss att utforska olika
dynamiker i framväxten av institutioner som hindrat respektive
främjat tillväxt i dagens utvecklingsländer. Därigenom kan vi
kasta ljus över frågan om det koloniala arvets betydelse för
dagens utveckling. Vi kommer också direkt peka ut specifika
behov av institutionella reformer.

Henry Nelson O’Neil: Eastward Ho! Brittiska soldater säger
farväl till sina anhöriga inför seglatsen till kriget i den brittiska
kolonin Indien 1857.

Avhandling om immaterialrätt belönad
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar varje år ut ett forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete framlagt vid
Ekonomihögskolan. Priset delas ut i samband med Stiftelsen
Partnerskapets konferens och prissumman är 100 000 kr.
2011 års pristagare var Jonas Ledendal från Institutionen
för handelsrätt. Han fick priset för sin avhandling Copyright
Protection of Software under the TRIPS Agreement – Software

reengineering and reverse engineering in the context of international trade law som lades fram i december 2010. I motiveringen betonas bland annat att avhandlingen kommer att
vara till stor nytta i dagens kunskapsbaserade ekonomi där
mjukvara och dess rättsskydd spelar en allt större roll för
utvecklingen av varor och tjänster.
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Malmö växer med
Lundaekonomer
När den fyraåriga civilekonomutbildningen började ges vid Ekonomihögskolan 2007
var en av nyheterna att fyra av skolans Partnerföretag tog på sig att medverka under
hela utbildningen som programföretag. Ett av dessa var Malmö stad och samarbetet
blev så lyckat att man, tillsammans med de tre andra företagen, bestämt sig för att
också ta sig an de studenter som börjar i år och följa dem under de kommande fyra åren.
Ett programföretag bidrar med praktiska exempel, perspektiv
och erfarenheter som vävs in i de kurser eller kursmoment som
studenterna läser inom programmet. På så sätt ges en tydlig
koppling till studenternas kommande arbetsliv, samtidigt som
programföretagen kan etablera kontakt med studenterna.
Det betyder mycket för Malmö Stad att via Partnerskapet
få en ingång till studenter och lärare vid Ekonomihögskolan,
enligt Jan-Åke Troedsson, Malmö stads ekonomidirektör.
– Många kommer till universitetet med en lite skev bild av
den offentliga sektorn och har inte jobb inom kommuner som
sitt förstahandval. Här har vi möjlighet att visa vilken bred och
komplex verksamhet vi arbetar med och att det också finns
många intressanta karriärmöjligheter hos oss, säger Jan-Åke
Troedsson.
Förde de olika representanterna närmare
De fyra åren som programföretag med de första studenterna
på civilekonomutbildningen förde också representanterna
för de olika företagen närmare. Förutom Malmö stad deltog
Handelsbanken, Alfa Laval och PWC.
– Det har varit väldigt trevligt. Vi fick en väldigt bra personkemi, något jag också tror har märkts bland studenterna.
Och det var närmast självklart att vi skulle göra detta en gång
till. Sedan tycker jag också att Ekonomihögskolan och Partnerskapet varit lyhörda för våra idéer, säger Jan-Åke Troedsson.
Jan-Åke Troedsson framhåller vikten av att ekonomutbildningen också behandlar frågor som rör den offentliga sektorn

och gärna har fler cases som berör dessa frågor.
– Det finns många spännande frågor att ta sig an. I förra
omgången hade vi till exempel ett case som handlade om
kommunens internbank och hur effektiviteten hos denna ska
mätas. De nya studenterna får kanske arbeta med den kniviga
frågan om hur resurserna ska fördelas. Rent allmänt är det
viktigt att känna till förhållanden i den offentliga sektorn, oavsett om man arbetar i denna eller i den privata sektorn. Det
kan till exempel röra sig om lagstiftningen om upphandling
eller om offentlighetsprincipen.
Rundresa till programföretagen
Ett uppskattat inslag i slutet av civilekonomutbildningen var
en rundresa till de olika programföretagen för att få en bättre
bild av verksamheterna.
– När vi visade upp hur vi arbetar i Malmö stad, hur staden
växer och berättade om de många möjligheter som finns inom
kommunen var det många studenter som kom och berättade
att de var överraskade och att de inte haft denna bild tidigare.
De kommande fyra åren kommer programföretagen att
sträva efter att träffa studenterna ännu oftare och att vara
med vid fler undervisningstillfällen.
– Vi är överens om att det är viktigt med en kontinuerlig
kontakt för att får en praktisk anknytning i undervisningen,
något vi också märker att studenterna efterfrågar, säger JanÅke Troedsson.
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”Vi har möjlighet att visa vilken
bred och komplex verksamhet vi
arbetar med och att det också finns
många intressanta karriärmöjligheter hos oss.”
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Breddar praktiknära
undervisning
Harvard Business School är kända för sin
casebaserade undervisning, där studenter
löser problem tagna från näringsliv och
samhälle. Nu utvidgar Ekonomihögskolan
den praktiknära undervisningsformen
till ämnesområden utanför de klassiska
business- och managementkurserna.
Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi, har fått i
uppdrag att framöver utvidga caseverksamheten på Ekonomihögskolan till ämnesområden som inte jobbat med undervisningsformen tidigare, som ekonomisk historia och nationalekonomi. Ulf ser en stor potential i att utvidga caseverksamheten.
– Studenterna lär sig sortera bland väldigt mycket information och avgöra vilken information som är relevant för det
problem man identifierat. Studenternas förmåga att omsätta
kunskaper från klassrummet i praktik stärks, samtidigt som
de får öva sig i rollen som beslutsfattare. Något du har nytta
av oavsett om du ska jobba med investeringar på bank eller
makrofrågor i FN, säger Ulf Ramberg.
Skarpa uppdrag
Under hösten har Ulf Ramberg inventerat behoven, initierat
arbetet med en think-casegrupp och skissat på ett samarbete
med Harvard Business School om det senaste inom casematerial. Material där bland annat rollspel och avancerade
datorsimuleringar vävs in i undervisningen. Allt med det gemensamma syftet att förbereda Ekonomihögskolans studenter på
skarpa uppdrag i näringsliv och samhälle. Och här är de goda
kontakterna med näringslivet en viktig resurs.
– Det breda nätverket gör det möjligt för studenterna att
arbeta med en mångfald av problem och perspektiv. Det är
också många organisationer som vill komma och bidra med
aktuella problem de ställs inför. Och utbytet är ömsesidigt,
studenternas förslag på lösningar är ofta användbara och blir
till nytta för de deltagande företagen, förklarar Ulf Ramberg.

Latitude 2012

Pavel Stanev, student på Master’s Programme in Corporate and Financial Management.

Första steget in
i näringslivet
Eee-dagarna är ekonomistudenternas årliga arbetsmarknadsdagar på Ekonomihögskolan. 2011 års upplaga omfattade sju talare, 500 karriärsamtal, tusentals studenter
och 60 företag. Men ekonomistudenterna är inte bara bra på att räkna. I fokus för
eee-dagarna stod frågor om tillväxt, euron i Europa, fattiga kvinnors företagande,
ledarskap och entreprenörskap.
Eventet arrangeras av studenterna själva och görs möjligt
genom stort engagemang och vilja att ta ansvar. Ekonomihögskolan har en av Sveriges största ekonomutbildningar och
intresset för studenterna är stort hos företagen.
– Vi rekryterar studenter från Lund varje år och har därför
valt att medverka på eee-dagarna, säger Nina Andersson,
senior auditor på Deloitte AB.
För många är eee-dagarna nyckeln som leder till lovande

karriärer inom näringsliv och offentlig sektor, både i Sverige
och internationellt.
Eric Brandt, projektledare för eee-dagarna 2011, berättar
att under de här dagarna skapas ovärderliga kontakter.
– Vi Lundaekonomer får möjlighet att komplettera vår
utbildning med kontakter från näringslivet, samtidigt som
näringslivet får möjlighet att träffa några av Sveriges bästa
ekonomistudenter, säger han.
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Ljus framtid
för systemvetare
Det surras flitigt i lokalen, studenter kryssar mellan montrarna och kontaktuppgifter
utbytes. Systemvetarnas arbetsmarknadsdag, Samday, är i full gång. Stämningen är hög,
och det på goda grunder. Systemvetare går en ljus framtid till mötes.
Samday är en årlig arbetsmarknadsdag som hålls av Ekonomihögskolans studenter på Institutionen för informatik. Anders
Rådman på EDB ErgoGroup SYSteam var en av utställarna i
höstas.
– Marknaden för systemvetare är god. Vi har inte sett
några tecken på avmattning trots skuldkrisen, och både vi
och våra konkurrenter letar med ljus och lykta efter duktigt
folk, säger Anders Rådman.
Uppdämt behov av kompetent folk
Anders Rådman berättar att de mindre kullar av IT-studenter
som föregått de senaste årens ökning i ämnet har skapat ett
uppdämt behov av kompetent folk inom IT. Nu ökar antalet på
utbildningarna och arbetsgivarna ser möjlighet att rekrytera
studenter och växa inom strategiska områden.
Utställarna duggar tätt igenom Ekonomihögskolans
tre huvudbyggnader och salarna fylls av föreläsningar och
kontaktsamtal. De är många som drar i systemvetarna och
bland utställarna finns bland annat stora banker, IT-företag
och statliga myndigheter.
Inför Samday har studenternas CV matchats mot företag
och organisationer. Under kontaktsamtalen får studenterna
träffa potentiella arbetsgivare för förutsättningslösa intervjuer. Det är inte ovanligt att denna första kontakt leder till
ett jobb efter studierna.
Delar med sig av tips
Mirella Muhic arbetar på PwC och läste Master´s Programme
in Information Systems vid Ekonomihögskolan förra året. Själv
kunde Mirella välja mellan olika jobberbjudanden innan hon

tog konsultjobbet på PwC. Nu står hon på andra sidan som
utställare och vill dela med sig av några tips.
– Mastersnivån ger en skarpare profil. Jag har själv haft
stor nytta av den fördjupning som kurserna inom CSR, grön
IT och strategiskt ledarskap gav mig, säger hon.
Mirella jobbar med Data Management och riskanalyser
på PwC. Hon säger att hon känner optimism för framtiden
eftersom IT-system är något som genomsyrar hela samhället
i dag. Och det finns ett behov av att ständigt förbättra både
IT-systemen och säkerheten.
Efter intervjun går Mirella tillbaks till PwCs monter och
hamnar snabbt i samtal med ett par nyfikna studenter. Kanske
är de kollegor nästa år.

Mirella Muhic läste Master´s Programme in Information Systems
vid Ekonomihögskolan förra året och arbetar nu på PwC.
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Utbildningsutbud
Program på grundnivå
Civilekonomprogrammet, 240 hp
Civilekonomexamen/Master of Science in Business and Economics.
Ekonomie kandidatprogrammet, 180 hp
Ekonomie kandidatexamen/Bachelor of Science in Business
and Economics.
Systemvetenskapliga kandidatprogrammet – design av
informationssystem, 180 hp
Filosofie kandidatexamen/Bachelor of Science.

Fristående kurser
Ekonomihögskolan erbjuder ett brett utbud av fristående kurser inom
ämnesområdena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt,
informatik, nationalekonomi och statistik. Forskningspolitiska institutet
ger även fristående kurser inom underrättelseanalys.

Magister- och masterprogram
Accounting and Management Control (60 hp)
Corporate and Financial Management (60 hp)
Economic Demography (120 hp)
Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics (120 hp)
Economic History (120 hp)
Economics (60/120 hp)
Entrepreneurship (60 hp)
European and International Tax Law (60 hp)
Finance (60/120 hp)
Globalization, Brands and Consumption (60 hp)
Information Systems (60 hp)
International Economics with a focus on China (60 hp)
International Marketing and Brand Management (60 hp)
Managing People, Knowledge and Change (60 hp)
Technology Management (120 hp)
Erasmus Mundus Joint Programme - Economic Development
and Growth
Ekonomihögskolan är en av tre partners i masterprogrammet Economic
Development and Growth som utvecklats tillsammans med University
of Warwick och Universidad Carlos III de Madrid. Studenter på detta
program läser antingen i Warwick eller i Madrid under första året
och under andra året läser de på Ekonomisk-historiska institutionen
vid Ekonomihögskolan. Studenter får efter avslutad utbildning en s.k.
dubbel examen från de båda lärosäten de läst vid.

Forskarutbildning
Forskarutbildning som leder till licentiatexamen eller doktorsexamen
ges inom Ekonomihögskolans samtliga discipliner, d v s inom ekonomisk
historia, forskningspolitik, företagsekonomi, handelsrätt, informatik,
nationalekonomi och statistik.
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Partner öppnar för
internationell karriär
Under Partner Day får Ekonomihögskolan besök av studiekoordinatorer från några
av skolans cirka 300 partneruniversitet. Hösten 2011 deltog representanter från hela
världen, bland annat Kina, Brasilien, Tyskland och Frankrike.
För partneruniversiteten innebär dagen värdefulla erfarenhetsutbyten, smarta workshops och möjligheten att bygga
bättre nätverk.
– Partner Day gör det möjligt för oss att höja våra studenters beredskap för ett internationellt yrkesliv, vilket efterfrågas av näringslivet i Frankrike, säger Amanda Peaker från
Grenoble Ecole de Management.

Ekonomihögskolans nära samarbete med partneruniversitet
är viktigt för att kunna erbjuda studenterna internationella
karriärvägar och en meningsfull och spännande studietid.
– Jag har alltid velat åka till Australien, så det var självklart
att slå till när jag fick möjligheten. Och eftersom jag vill jobba
internationellt i framtiden är det en bra erfarenhet att ha med
sig, säger Karin Runngren som läste en termin som utbytesstudent vid University of Queensland i Brisbane.
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Karin Runngren tog chansen till en termin vid University
of Queensland i Brisbane.

Internationellt utbyte i siffror 2011
Ekonomihögskolans internationella studentutbyte 2011
75

Utresande studenter
Totalt antal 254
Inresande studenter
Totalt antal 281
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* 16 av dessa avser avtal med Lunds universitet
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Fem röster från fyra länder

Mikhail Martynovich är från Moskva, Ryssland, och går
andra året på Master’s Programme in Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics.
– En viktig anledning till att jag sökte mig hit är att Ekonomihögskolan har ett så bra rykte när det gäller innovation
knowledge. Plus att jag blev intresserad av Sverige efter att
ha studerat svensk ekonomi hemma i Ryssland. Sedan gillar
jag också den internationella atmosfären här och Lund är
förstås en väldigt trevlig stad. Det är en omgivning som både
är bra för studier och för den personliga utvecklingen säger
Mikhail Martynovich.
– Jag satsar på att fortsätta med doktorandstudier här vid
Ekonomisk-historiska institutionen och sedan kan jag tänka
mig att arbeta internationellt, men var det blir i världen är
naturligtvis inte lätt att veta nu.

Kate Lottridge är från Vancouver, Kanada, och går Master’s
Programme in International Marketing and Brand Management,
populärast bland Sveriges alla master- och magisterprogram.
– Ekonomihögskolan i Lund var den enda skola jag hittade som hade denna kombination av International Marketing
och Brand Management och med det goda rykte skolan har
tvekade jag inte att åka hit, säger Kate Lottridge.
– Studenterna på det här programmet kommer från
22 länder och har olika bakgrund och det är också väldigt
stimulerande eftersom vi arbetar så mycket i grupp. Här är
undervisningen verklighetsbaserad och vi får lösa en mängd
cases med företag som verkar i området. Vi har till exempel
fått göra ett projekt inom market intelligence som handlade
om Mercedes-Benz och hur ett bilföretag kan arbeta för ”sustainable mobility”. Det var en positiv överraskning för mig och
något jag kan vara intresserad av att jobba med i framtiden.
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Johanna Leonard är från Helsingborg, Sverige, och går
Civilekonomprogrammet men har gjort uppehåll ett år för att
arbeta heltid som näringslivsansvarig på studentkåren Lundaekonomerna. Parallellt med sitt jobb går hon det unika ledarskapsprogrammet Leadership Academy, som just är utformad
för de studenter som har någon form av ledarroll inom Lunds
studentvärld.
– Det här jobbet innebär att jag får ett stort ansvar som
ledare. Man kan lätt känna sig lite ensam utan att ha någon
att prata med som har erfarenhet av ledarskap. Här har man
ett diskussionsforum för att lufta sina problem och får dessutom en teoretisk grund för diskussionerna. Vi får också en
individuell coachning som är väldigt värdefull. Dessutom har vi
möjlighet att skugga en chef under en hel dag på Nordea, där
vi kan få en inblick i de allmänna problemen runt ledarskapet,
säger Johanna Leonard.
Jakob Nordmark är från Växjö, Sverige, och går andra året
på Master’s Programme in Finance. Han fick bland annat Finansförbundets uppsatspris våren 2011 som medförfattare till en
uppsats om EU:s stresstester av banker.
– De flesta studenterna kommer från andra länder och
all undervisning är på engelska. Det passar också mig fint
eftersom jag gärna vill jobba inom finans i framtiden och då
är det engelska som är det internationella språket. Något
jag också uppskattar är att programmet innehåller både
företagsekonomi och nationalekonomi så att man får ett
helhetsperspektiv på finansfrågorna, säger Jakob Nordmark.
– Jag tycker att det är ett jättebra studieklimat här med bra
lärare, kontakter med många nationaliteter och ett studentliv som är exceptionellt.

Stephany Garcia är från Monterrey, Mexico, och går på
Master’s Programme in Information Systems.
– När jag sökte det här programmet var det mycket
kombinationen av IT och ekonomi jag föll för – och att det
gick under ett år i stället för två, som flera av de andra jag
tittade på. Det var faktiskt en tysk bekant som tipsade mig
om Ekonomihögskolan och när jag kollade upp skolan såg jag
att den rankas högt internationellt. Jag hade dessutom bara
hört gott om Sverige, säger Stephany Garcia.
– Programmet motsvarar verkligen mina förväntningar.
Här läggs stor vikt vid näringslivsperspektivet och vi har också
flera gästföreläsare från svenska företag, något jag uppskattar. Bra också att vi får arbeta med aktuella projekt, som
nu till exempel ett som handlar om Sony Ericsson, eftersom
förändringarna sker så snabbt på IT-området.
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Forskare undersöker
vardagens snobberi
I december anslog Ragnar Söderbergs stiftelse 9,1 miljoner till en forskargrupp vid
Ekonomihögskolan som ska undersöka den kultiveringstrend som gjort Svensson till
finsmakare, och vardagliga produkter som vatten, salt och bröd till livsstilsmarkörer.
Forskningsprojektet ska bland annat undersöka vad som får vissa rutinprodukter att
göra den lukrativa resan från låg till högengagemangsprodukter. Och ge forskningsresultat som kan hjälpa marknadsförare förvandla vatten till vin.
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Professor Ulf Johansson och universitetslektorerna Sofia UlverSneistrup och Jon Bertilsson kommer leda varsitt delprojekt
i det övergripande forskningsprojektet. Det har fått namnet
Connoisseurskap, snobberi och engagemang – kultiveringstrendens kolonisering av den vardagliga konsumtionen. Projektet tar sikte på den kultiveringstrend som griper in i vår
vardag och i köpbesluten bland hyllorna i handeln.
– Tidigare har produkter som vatten, salt och olivolja
betraktats som bulkvaror med endast funktionell betydelse
och lågt engagemang från konsumenterna. Dessa vardagliga produkter genomgår en kultiveringstrend, klättrar i
värdekedjan och framkallar ett allt större engagemang hos
konsumenterna. Vi går på olivoljeprovningar, smakar av med
flingsalt från Himalaya och dricker vitaminberikat vatten med
hallonsmak, säger Ulf Johansson.
Uttrycker vem vi är
Det händer något med produkter som går från lågt till högt
engagemang. De betingar ett högre pris, konsumeras på nya
sätt och i nya sammanhang. Produkterna blir en resurs för
att uttrycka vem vi är.
– Konsumenters engagemang i produkter gör att de flyttar
upp i behovshierarkien, från att tillfredsställa grundläggande

behov till något som uttrycker vår status och vem vi är, säger
Sofia Ulver-Sneistrup, konsumtionsforskare i företagsekonomi
vid Ekonomihögskolan.
Forskningsprojektet består av tre delprojekt. Ett ska se
närmare på olika konsumtionsfält som är på väg in i kultiveringstrenden. Ett annat ska studera vardagliga produkters
förmåga att engagera konsumenter och ett tredje sociala
mediers roll i att sprida, upprätta och kapitalisera kultiveringstrenden.
– Forskningsprojektet kan tvinga marknadsförare inom
handeln att omvärdera marknadspotentialen hos produktkategorier som tidigare endast ansetts skapa lågt engagemang
hos konsumenter. Resultaten kommer hjälpa marknadsförarna
att omvandla lågengagerande rutinprodukter till kulturella
konsumtionsprodukter som inhandlas och konsumeras med
väsentligt högre engagemang än tidigare, säger Ulf Johansson.
Störst i klassen
Anslaget om 9,1 miljoner kronor utgör det största bidraget till
ett forskningsprojekt från Ragnar Söderbergs stiftelse under
2011. Utöver de redan nämnda forskarna kommer projektet
att engagera tre doktorander inom varumärke, konsumtion
och marknadsföring vid Ekonomihögskolan.

31

32

Latitude 2012

Jämställdhet på agendan
I december avslutades AKKA IV, Akademiska kollegors ansvar, vid Lunds universitet.
Universitetets rektor Per Eriksson deltog och överlämnade diplom till 30 disputerade
lärare och forskare, hälften män och kvinnor, som under ett år utbildats i ledarskap
med ett integrerat genusperspektiv.
Ekonomie doktor Anna Jonsson från Företagsekonomiska
institutionen och docent Mikael Klintman från Forskningspolitiska institutet representerade Ekonomihögskolan. Syftet
med programmet är att bidra till att ge Lunds universitet goda
ledare, professionalisera det akademiska ledarskapet samt
bidra med redskap för att möjliggöra förändring.
– Vid nio tillfällen har vi haft seminarier med intressanta
föreläsningar och gruppreflektioner för att höja vår medvetenhet om och beredskap för de utmaningar och möjligheter
som ett genusintegrerat ledarskap för akademin kan innebära. En av lärdomarna från AKKA IV är att genusarbete inom
akademin inte är enkelt, delvis för att det råder stor okunskap
om att akademin ännu inte är jämställd, säger Anna Jonsson.

Genusarbetet vid Ekonomihögskolan
Tillsammans med Oksana Mont från Internationella miljöinstitutet har Anna och Mikael studerat hur genusarbete bedrivs vid
Ekonomihögskolan med fokus på universitetets nya strategiska
plan. Deras projektarbete har fått titeln Förändringsarbete ur
ett ledarskapsperspektiv: Utmaningar och möjligheter för genusarbete vid Ekonomihögskolan i Lund. Resultatet från detta
kommer att bli ett inspel till genusarbetet vid Ekonomihögskolan. Rapporten kommer att publiceras i en bok som skickas till
AKKA IV:s finansiärer Högskoleverket och regeringen.

Granskar granskningsmakten
Louise Bringselius – filosofie doktor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan – fick
ett forskningsanslag av Ragnar Söderbergs stiftelse på 1,9 miljoner för projektet Oberoendet i granskningen av statsförvaltningen. Hennes studie tar sikte på Riksrevisionen,
men också andra granskningsmyndigheter i staten.
Louise Bringselius ska jämföra vilka konsekvenser granskningsmyndigheternas sätt att organisera och leda sina verksamheter får för deras oberoende.
– Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att även granskaren blir granskad. När det gäller granskande organisationer
fokuserar man i regel främst på konstitutionella arrangemang
för att säkra deras oberoende. Men då missar man en viktig
poäng. Vi måste också se närmare på hur organiserandet av
verksamheten och inte minst organisationskulturen påverkar
deras oberoende, säger Louise Bringselius.
Hennes forskningsanslag omfattar perioden 2012-2015
och kommer att bestå av en internationell komparativ studie
med fokus i synnerhet på statens högsta granskningsorgan.
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Bro mellan studenter
och arbetsgivare
Ekonomihögskolans Karriärcenter ger studenterna information om möjligheterna på
arbetsmarknaden och hur de bäst presenterar sig för att få det jobb de vill ha. Samtidigt
får arbetsgivare en möjlighet att etablera kontakter med studenter och att hitta den
kompetens de efterfrågar.
Karriärcenters föreståndare Anna Månsson finns dagligen
tillgänglig för studenterna och det är många som slinker in för
att få feedback på sitt CV, höra om vilka lediga sommarjobb
som finns, diskutera karriärval och möjligheter, få hjälp med
att skriva jobbansökan eller prata om något annat som rör
den framtida karriären.
– Studenterna kommer hit i alla faser av studierna, även
om det nog är flest mot slutet av utbildningen. Många kommer också hit flera gånger. Jämfört med för några år sedan är
det också mycket vanligare att de redan från början planerar
för att ha hela världen som arbetsplats, säger Anna Månsson.
HJÄLPER STUDENTER NÅ MÅL
Många av studenterna behåller kontakten med Karriärcenter
även som alumner. Ibland för karriärrådgivning, men främst
i rekryteringssyfte när företagen och organisationerna de
arbetar för vill rekrytera nya medarbetare.
För den som behöver lite mer tid för karriärrådgivning kan
studenterna boka in en halv eller hel timmes enskilt samtal
med karriärcoachen Pernilla Thellmark.
– Studenterna lever i en värld som präglas av konkurrens
och av att man hela tiden jämför sig med andra, men ibland
är det också viktigt att koncentrera sig på sig själv och vad
man själv vill uppnå, säger Pernilla Thellmark.
– Då är det värdefullt att prata med någon utomstående
för att kunna tänka i nya banor. Det är också bra att börja
fundera kring detta så tidigt som möjligt och jag ser glädjande
nog att fler och fler kommer hit redan när de har ett par år
kvar av utbildningen för att sedan komma tillbaka för att få
hjälp när de ska på sin första anställningsintervju. Vi har också
fått en fantastisk respons från studenterna. Många skriver
eller ringer när de fått jobb och säger att de haft stor glädje
av den hjälp de fått här.

KURSER, SEMINARIER OCH WORKSHOPS
Det är inte enbart karriärvägledning som erbjuds. Karriärcenter arrangerar också seminarier och workshops där externa
föreläsare bjuds in för att tala om jobb, arbetsmarknad och
andra karriärrelaterade ämnen. Det arrangeras också olika
kortare kurser för studenter, bland annat en mycket populär
kurs i säljteknik.
För framtida arbetsgivare – både från det privata näringslivet och från andra organisationer – finns möjlighet att
annonsera ut jobb, trainee-platser eller uppslag till uppsatser
via Karriärcenters hemsida. Företagen kan också använda sig
av den universitetsgemensamma CV-databasen för att få
direktkontakt med studenterna.
Ekonomihögskolans partnerföretag har dessutom en
exklusiv möjlighet att få skräddarsydda rekryteringslösningar
– en personlig rekryteringsservice där Karriärcenter hjälper
till att ta fram personer som matchar just de kvalifikationer
som efterfrågas – både bland studenter och bland alumner.
– Vi har fördelen jämfört med externa rekryteringsföretag
att vi känner studenterna väl, vet vad de studerar och vad de
kan hjälpa företagen med. Det är många företag som självmant hör av sig till oss, ett tydligt tecken på hur attraktiva våra
studenter är för dem, säger Anna Månsson.
Populärt mentorprogram
För partnerföretagen finns sedan flera år också möjlighet att
delta i ett mentorprogram, Corporate Contacts, som blivit
mycket populärt. Här kan företagen medverka med personer
i ledande befattningar som kan tänka sig att ställa upp som
mentor för en student, eller ibland två, under en termin. Det
är en attraktiv möjlighet för studenterna att få en inblick i hur
det är att arbeta i de branscher de är intresserade av och att
knyta personliga kontakter, och det är alltid kö till att få en
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– Det är många företag som självmant hör av sig till oss, ett tydligt tecken på hur attraktiva våra
studenter är för dem, säger Anna Månsson (t v) som är föreståndare för Karriärcenter.

mentor. Tanken med programmet är inte att det ska resultera i
jobb just på mentorföretaget, men att det ska vara ett av flera
led i att göra studenterna mer anställningsbara.
– Såväl studenter som företag har varit väldigt nöjda med
dessa mentorprogram och det är flera mentorer som tycker
att detta är ett så givande sätt att träffa studenterna att de
ställer upp flera gånger, säger Anna Månsson.
I höstas startade ett nytt mentorprogram där 14 företag
deltar med ett 40-tal mentorer. Programmet inleddes med
en mingelträff på Ekonomihögskolan, där studenterna och
deras mentorer fick mötas för första gången. Sedan träffas
de vid minst tre tillfällen och programmet avslutas med en
diplomering vid terminsslutet.
Lars Johansson, chef för aktiehandeln, SEB i Malmö:
– Det är spännande att som mentor få en inblick hur dagens
studenter tänker, dels på det personliga planet och dels hur
de ser på min verksamhet på banken. Jag har även tidigare
försökt hålla kontakt med studenter, bland annat genom att
ha vad vi ibland kallar sommarbarn här på banken. Det här
mentorprogrammet är en fortsättning på dessa ansträngningar

och en möjlighet att lära känna studenterna på ett nytt sätt.
Det ska bli roligt. Sedan hoppas jag givetvis också att kunna
vara studenterna till hjälp på deras väg in på arbetsmarknaden.
Kristofer Ramström, Head of TCM Sales SEB, Malmö:
– Det är ett tag sedan jag själv var ekonomstudent och det är
roligt att kunna ge något tillbaka, höra vad det är som är intressant för dagens studenter och hur de ser på världen. Men det
är också ett tillfälle att visa upp det jag arbetar med, ränte- och
valutahandel, för studenter som har ett intresse för mitt område.
Marie Alvek, personalchef, Handelsbanken Malmö:
– Det är ju unga människor som dessa vi vill ha in i vårt företag,
antingen som medarbetare eller som framtida kunder. Och
då är det viktigt att förstå dem så bra som möjligt. Genom
dessa personliga möten får vi en betydligt djupare och mer
nyanserad bild av hur de uppfattar världen och hur deras
vardag ser ut än vi annars har möjlighet att få. Det är ett
ömsesidigt utbyte av tankar och erfarenheter som jag tycker
är väldigt värdefullt.

”Det är ju unga människor som dessa vi vill ha in i
vårt företag, antingen som medarbetare eller som
framtida kunder, och då är det viktigt att förstå dem
så bra som möjligt.”
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Nytt centrum
ska ge entreprenörer
i världsklass
Nu tar forskningen och undervisningen inom entreprenörskap vid Ekonomihögskolan
steget från att vara bland de bästa i Sverige till att komma med i den internationella
toppklassen. Detta tack vare en stor donation från industrimannen Sten K Johnson
för inrättandet av det entreprenörskapscentrum som bär hans namn.
Sten K Johnson är koncernchef och storägare för Midway Holding
och han är imponerad över vad som hittills åstadkommits
inom forskning och undervisning i Lund.
– Att jag nu kan bidra till att förbättra verksamheten och
driva detta framåt tycker jag känns väldigt roligt. Jag är själv
entreprenör och vet att entreprenörskap kräver långsiktighet,
så detta ligger mig varmt om hjärtat. Sedan tycker jag också
att det är roligt att kunna ge något tillbaka till samhället när
man som jag har möjlighet till det, säger Sten K Johnson.
Håller kontakten
Sten K Johnson tog själv sin ekonomexamen i Lund för 40 år
sedan och har hela tiden behållit kontakten med den akademiska världen. Han har också ett stort intresse för konst
och kultur och har bland annat gett stöd till inrättandet av
en violinprofessur vid Musikhögskolan i Malmö.
– Jag menar rent allmänt att kunskap är oerhört viktigt. Från
studietiden minns jag min legendariske lärare Eric Rhenman,
som brukade påpeka att inget är så praktiskt som en bra
teori. Även entreprenörer har mycket att vinna på att utveckla
sina kunskaper, säger Sten K Johnson.
Entreprenörskapsutbildningen vid Lunds universitet grundlades för 10 år sedan då Hans Landström fick den nyinrättade
professuren i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan. Något
år senare kom utbildningen i entreprenörskap igång på allvar
och det togs fram en rad olika utbildningar för olika delar av
universitetet.
Nationell spetsutbildning
Verksamheten tog ett stort steg framåt när regeringen 2009
beslutade att Lund, i konkurrens med 13 andra lärosäten, skulle
få en av två nationella spetsutbildningar i entreprenörskap.
– Det innebar att vi fick en finansiell bas att stärka utbild-

ningen ännu mer. Det ledde också till att antalet ansökningar
till våra program sköt i höjden, säger Hans Landström.
Nu får Ekonomihögskolan ett sammanhållet centrum för
entreprenörskap där forskare och andra medarbetare kan
flytta ihop i gemensamma lokaler. Föreståndare för detta
centrum är Marie Löwegren, som varit med att bygga upp
entreprenörskapsområdet från starten. Arbetet kommer nu
främst att inriktas på att förstärka de tre områdena samverkan, internationalisering och forskning.
Många företag ställer upp som gästföreläsare och mentorer och inrättar internships för Ekonomihögskolans studenter,
konstaterar Marie Löwegren.
– Men vi vill gärna bygga upp mer långsiktiga relationer
med näringslivet och andra aktörer utanför akademin. Vi
vill också ge något tillbaka, till exempel genom att erbjuda
seminarier och utbildningar inom våra kompetensområden,
säger hon.
Förstärkt internationalisering
Internationaliseringen kommer man att förstärka genom
att etablera täta samarbeten med ett antal internationella
universitet och arbeta för ett ökat utbyte av såväl lärare som
studenter.
– Ett första exempel är att vi till våren kommer att starta en
entreprenörsutbildning i Tanzania vid universitetet i Arusha.
Vi har också haft besök från Japan där de nu börjar intressera
sig för entreprenörskapsutbildningar, säger Marie Löwegren.
På forskningsområdet har man redan hunnit rekrytera
Frédéric Delmar, en internationellt topprankad professor i
entreprenörskap till det nya centret.
Ekonomihögskolan har redan en större forskningsintensitet än många andra som arbetar med entreprenörskapsutbildningar, konstaterar Hans Landström.
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”Av studenterna som genomförde Master’s Programme in
Entrepreneurship 2007/2008 hade omkring 70 procent
startat ett företag inom ett år.”

u – Men vi ska bli ännu bättre på detta. Vår vision är också att

alla lärare ska ha en bra balans mellan forskning och undervisning, säger han.
Förstärkningen på dessa tre områden främjar också kvaliteten i utbildningarna. I dag har kurser i entreprenörskap blivit
obligatoriska på flera utbildningar inom Lunds universitet.
Även de valfria kurserna blir allt mer populära och ambitionen
är att entreprenörskapsämnet ska finnas på alla fakulteter.
För närvarande är det omkring 700 studenter per år som
går någon av de 16 entreprenörskapsutbildningar som ges –
allt från filmvetare till fysiker och ekonomer.
Populärt magisterprogram
Det ges också sedan 2007 ett internationellt magisterprogram
som blivit den mest sökta entreprenörskapsutbildningen och
ett av de mest sökta magisterprogrammen i Sverige. På detta
program samarbetar man med LU Innovation, universitetets
enhet för teknologiöverföring. Denna tar fram lämpliga forskningsresultat som studenterna kan välja att arbeta med att
utveckla kommersiellt i sina projektarbeten. Studenterna kan
givetvis också välja att arbeta med egna projekt.

Ett speciellt pedagogiskt upplägg som baseras på handling
och reflektion har visat sig fungera mycket väl, enligt Marie
Löwegren.
– Studenterna får alltså göra någonting och sedan reflektera över sina handlingar. Men det finns olika målsättningar
med olika utbildningar. Ibland är målsättningen att företag
ska startas under utbildningen och ibland bara att studenterna
ska stimuleras att tänka i alternativa karriärbanor där ett eget
företag är en möjlighet, säger Marie Löwegren.
Ledande i Europa
Hur många nya entreprenörer utbildningarna resulterar i är
svårt att mäta. Bland annat för att många väljer att först skaffa
sig yrkeserfarenhet innan man startar ett företag, typiskt i
åldern 35-40. Men av studenterna som genomförde Master’s
Programme in Entrepreneurship 2007/2008 hade omkring 70
procent startat ett företag inom ett år.
Ambitionen med Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship är högt ställd.
– Vi ska bli ledande i Europa beträffande kunskapsutveckling och kunskapsförmedling med syftet att stärka entreprenörskap och entreprenörer, säger Marie Löwegren.

Från vänster Sten K Johnson, Marie Löwegren och Hans Landström.
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Ho Chi Minh City (f.d. Saigon), Vietnam

Utbildar Vietnams framtida ledare
När Vietnam skulle utbilda högre tjänstemän inom offentlig ekonomistyrning och styrning av teknologi och vetenskap föll valet på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Två utbildningar gavs under året på uppdrag av den vietnamesiska staten. Målet var
att hjälpa dessa framtida ledare att möta några av landets största utmaningar.
Vietnam har sedan 90-talet haft en imponerande tillväxt på
knappt åtta procent, lyft miljoner ur fattigdom och uppnådde
2010 status som ett medelinkomstland. Men för att säkra
tillväxten måste landet få bukt med brister inom infrastruktur,
offentlig sektor och utbildningssystemet samt öka takten i
teknikutvecklingen.
För att klara den tuffa kravspecifikationen engagerade
uppdragsutbildningarna en rad framstående forskare på
Ekonomihögskolan över institutionsgränserna för företagsekonomi, nationalekonomi och forskningspolitik.
– Att vi kunde erbjuda den bredden i utbildningen spelade
säkert in när de valde oss, säger Agneta Kruse, ansvarig för
kursen i Offentlig ekonomistyrning.
Handplockar unga lovande ledare
Ulf Ramberg, företagsekonom och en av lärarna på kursen,
berättar att under utbildningen rustas deltagarna för att
kunna utforma och fatta bättre beslut om styrning och investeringar i infrastruktur, statliga bolag och hälsovård.
Till utbildningen i Science and Technology Management
som gavs av Forskningspolitiska institutet (FPI), handplockade
landets regering unga lovande ledare från nyckelprovinser i
Vietnam. Utbildningen startade på plats i Hanoi, Vietnam, för
att sedan avslutas med examensarbete i Lund.
Dao Thanh Truong, från University of Social Sciences and
Humanities i Hanoi, var vietnamesisk koordinator för utbild-

ningen i Science and Technology Management. Han berättar
att kursen ingår i den vietnamesiska regeringens ”165-projekt”
som syftar till att höja kompetensen inom landet och stimulera utvecklingen.
– Utbildningen ska bidra till att förbättra innovationssystemet och öka kunskapsöverföringen både till den privata och
den offentliga sektorn, säger Bo Göransson, nationalekonom
och koordinator för utbildningen på Forskningspolitiska institutet.
Vann i konkurrens med toppuniversitet
Ekonomihögskolan vann upphandlingarna i konkurrens med
toppuniversitet i Tyskland, Australien och Storbritannien. Dao
Thanh Troung, pekar på skolans internationella utblick och
höga ranking som avgörande för valet av Ekonomihögskolan.
Det övergripande målet med utbildningarna är att snabba
på övergången till marknadsekonomi i Vietnam genom bättre
beslut och organisering av infrastruktur, hälsovård, utbildning,
forskning och teknikutveckling.
– Min uppsats undersöker vägar till framgångsrik innovationspolitik för små till medelstora företag i Can Tho City i
södra Vietnam, säger Phong Nguyen Thanh, en förväntansfull
kursdeltagare.
Väl hemma i Vietnam väntar utmaningen. I dag är de
forna studenterna redan tillbaka i sina hemprovinser för att
omsätta sina nyvunna kunskaper i praktik.
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Kunskap som
jämnar ut oddsen
I slutet av 2011 firade utbildningscentret Trapca femårsjubileum i Arusha, Tanzania.
Trapca är ett samarbetsprojekt med Sida. Här utbildar forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tjänstemän från utvecklingsländer i handelspolitik och
handelsrätt. Världsbanken lovordar, stöttar och deltar i projektet som ska jämna ut
oddsen för Afrika vid de internationella förhandlingsborden. Göte Hansson, professor
och ansvarig för utbildningen vid centret, var eldsjälen som varit med från starten.
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”Världsbanken vill hålla kurser tillsammans
med utbildningscentret.”
Fröet till Trapca – The Trade Policy Training Centre in Africa –
såddes i början av 2000-talet under en konferens om världens
fattigaste länder, berättar Göte Hansson.
– Det framgick att de saknade kompetens och förmåga att
hävda sin röst i internationella handelsavtal. I stället skodde
sig mer erfarna länder på denna bristande förmåga. Så idén
dök upp om att ge representanter från offentlig och privat
sektor i dessa länder kompetensen att driva framgångsrika
handelsförhandlingar, säger Göte.
Prominenta ekonomer och jurister
Trapcas slogan ”World Class Training in Trade Policy & Trade
Law” kan verka övermodig, men håller måttet. Studenter
kommer från utvecklingsländer över hela världen. Chefsekonomen Patrick Low och toppjuristen Peter van der Bossche på
WTO är några av de prominenta ekonomer och jurister från
WTO, Världsbanken och FAO (FN:s organ för jordbrukspolitik),
som kommer för att gästföreläsa på utbildningen. Världsbanken vill hålla kurser tillsammans med utbildningscentret. Det
är inte konstigt att Utrikesdepartementet hyllar projektet, som
ger goda resultat.
Trapca kan inte locka med lönen, men med ett meningsfullt innehåll och uppdrag, förklarar Göte Hansson den
osedvanliga uppbackning centret fått från stora världsaktörer.
– Fem år är kort tid men vi kan redan se effekt. Studenter
får åka till förhandlingar i Bryssel. Ett gäng studenter har
arbetat vid WTO som trainees och 86 procent arbetar med
handelsfrågor i sina hemländer.
Lärare och elever nära varandra
Under de intensiva kursveckorna i Arusha lever lärare och elever nära varandra. Studenterna får lära sig att ställa de viktiga
frågorna, berättar Göte – varför, vad innebär det här för oss,
och på vilket sätt?
– Jag kommer ihåg en student som när lärdomen från ett
lektionspass sjönk in under middagens diskussion om handelsavtal utbrister: ”Har jag fattat det här rätt?” Efter att jag
nickat bekräftande, reser han sig från matbordet och ursäktar
sig med orden: ”Vi höll på att göra ett misstag”, och går för
att ringa hem till ministeriet i sitt hemland.
En viktig grundbult i projektet har varit det goda samarbetet med det afrikanska utbildningsinstitutet, ESAMI,
Eastern and Southafrican Management Institute. Detta ägs
av tio afrikanska stater och har verksamhet i 20 länder. Under
ESAMI:s besök på Ekonomihögskolan i oktober skrevs ett
samarbetsavtal under för att köra igång en entreprenörskapsutbildning till våren i Arusha, Tanzania, med möjlighet att
bygga ut programmet till andra länder där ESAMI är verksamt.

Berikar både student och undervisare
Therese Nilsson, filosofie doktor i nationalekonomi, skrev
sin avhandling om globalisering, ojämlikhet och fattigdom i
utvecklingsländer och har undervisat och jobbat vid Trapca i
olika omgångar. En stor styrka hos utbildningscentret är att
det berikar både student och undervisare menar hon.
– Studenterna på Trapca kommer in i studierna med andra
synsätt än de studenter jag möter i Lund. Många jobbar för regeringarna i respektive land, och ser magistern på Trapca som
ett viktig steg i sin karriär. Frågorna vid lektionerna kommer
från ett annat håll och breddar mina perspektiv på nationalekonomi. Det i sin tur berikar min undervisning och forskning
vid Ekonomihögskolan i Lund, säger Therese Nilsson.
Handel ger positiv effekt
Under året pågick också arbetet med att lägga ut grundkursen i handelspolitik och handelsrätt på nätet. Distanskursen
lanseras i januari 2012 och ska ges till dem som inte har möjlighet att komma till Arusha på grund av höga resekostnader.
Och Afrika är fortfarande världens fattigaste kontinent,
konstaterar Göte Hansson.
– Det är känt att handel har positiv effekt på ett lands förmåga att utvecklas och skapa tillväxt. Om Afrika ska komma
upp på banan på riktigt krävs att så många som möjligt får
tillgång till de här kunskaperna, säger han.
Göte Hansson tilldelades också under föregående år
ESAMI:s ledarskapspris för sin förmåga att leda Trapca till att
leva upp till sin slogan – ett utbildningscenter i världsklass.
Under framställandet av detta årsmagasin avled Göte
efter en lång tids sjukdom. Hans engagemang och goda gärning talar för sig själv och han är saknad av kollegorna vid
Ekonomihögskolan.

Examenshögtid vid Trapca.
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E.ON in i Learning
Partnerships
Under året gick E.ON in i Learning Partnerships på Ekonomihögskolan, ett program
för samverkan mellan forskare och företag. Det första samarbetet startade 1997 med
SCA Packaging och denna samarbetsform fortsätter att skapa värde för näringsliv och
akademi.
Learning Partnerships bygger på att företagen kommer med
problemställningar och att forskarna hjälper till att identifiera
strategiska utmaningar och möjliga lösningar på dessa.
– Det är ett ömsesidigt utbyte där företagen får tillgång
till högkvalitativ forskning samtidigt som forskarna säkras utrymme att bedriva fri grundforskning, säger Thomas Kalling,
chef för Institutet för ekonomisk forskning vid Ekonomihögskolan och en av initiativtagarna bakom programmet.
Programmet är kopplat till forskarutbildningen och inne-

bär oftast att företaget finansierar en doktorandtjänst på
Ekonomihögskolan. SCA Packaging, Axis Communications,
Trelleborg, Assa Abloy och Vattenfall är några av de företag
som valt att dra nytta av samarbetsformen.
Studerar kundrelationer
Natalie Larsson jobbar tillsammans med E.ON som doktorand
inom ramen för Learning Partnerships. Den strategiska problemställning hon arbetar med är att utveckla E.ON:s kund-
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Nathalie Larsson, doktorand i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan.

relationer till något som skiljer dem från konkurrenterna. Och
Anders Håkansson, VD för kundsupporten på E.ON, ser ett
stort värde i samarbetet med Nathalie Larsson.
– Det här projektet hjälper oss att identifiera de områden vi
ska fokusera på för att öka effektiviteten och kundnöjdheten,
säger han.
El är el, och utgör ingen unik fördel gentemot konkurrenter,
konstaterar Nathalie Larsson.
– I mitt arbete med E.ON tittar jag därför på hur företaget
kan höja produktiviteten och kvaliteten i kontakterna med
sina kunder, och därmed uppnå en konkurrensfördel.
Nathalie Larsson kartlägger parametrar som kan tänkas
öka effektiviteten vid E.ON:s kundcenter i Sollefteå, Norrköping och Malmö. Hon kopplar variabler till tre nyckelbegrepp: värderingar och attityder, struktur och styrning samt
kompetens och kunskap. Nathalie Larsson tittar närmare på
hur de samspelar sinsemellan och vilken bäring de har på
effektiviteten i E.ON:s kundrelationer.
Ser nya samband
Anders Håkansson berättar att Nathalie Larssons arbete gör
det möjligt för E.ON att se samspelet mellan effektiviteten

i deras verksamhet och varför vissa grupper och individer
presterar bättre än andra.
– Det här tillför ett värde till varje analys vi gör och blir till
hjälp i att formulera handlingsplaner och att kunna följa upp
dem över tid, säger Anders Håkansson.
– Men jag tror att det största värdet är det som Nathalie tillför kompetenscheferna på E.ON. Att de kan få hjälp i
att tolka den här informationen och se nya samband, hitta
åtgärder och ha tillgång till ett bollplank. På så sätt kan vi
utveckla vårt ledarskap, kundrådgivarnas prestationer och
därmed kvaliteten i våra kundrelationer.
Till nytta i forskningen
Arbetet vid E.ON berikar också Nathalie Larssons forskningsintresse, som är skills, eller fritt översatt färdigheter hos individen.
– Det handlar om att komma underfund med vad det är
som gör oss skickliga på något, till exempel att utveckla goda
kundrelationer, säger hon.
– Erfarenheterna från E.ON kommer till nytta i min egen
forskning. De ser till att jag inte forskar ute i fria luften och att
jag kan förankra min forskning i relevanta problemställningar
och omsätta den i praktik.
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Statistik räknar med
att lyfta Afrika
Afrika höjer tillväxten men kämpar fortfarande för att föda sin befolkning. Björn
Holmquist från Statistiska institutionen har medverkat i forskningsprojektet The
Millennium Goals and the African Food Crisis, finansierat av Vetenskapsrådet. Siktet
är inställt på FN:s millenniemål om att halvera hungern till 2015.
Projektet engagerar både forskare vid afrikanska universitet
och en mängd forskare vid Lunds universitet och Ekonomihögskolan. Tillsammans studerar och samlar man in data över
tid om jordbrukshushåll. Projektet har i olika faser pågått i
10 år. Under 2011 gick det in i fas 3. Under denna fokuserar
projektgruppen på utomgårdsinkomster, som handel och
tjänster vid sidan av hushållets livsmedelsproduktion.
Identifierar förändringar
Magnus Jirström är professor i kulturgeografi och med i projektledningen. Han berättar att studien gör det möjligt att
identifiera förändringar, dynamiken och samspelet i livsmedelsproduktionen. I stället för generella tvärsnitt och genomsnitt ska forskarna med större exakthet peka på varför det
går bra i vissa regioner och vad som krävs för att höja produktionen i regioner med dålig avkastning.
Afrika är fattigt på data, förklarar Björn Holmquist, professor i statistik vid Ekonomihögskolan som även han deltar i
forskningsprojektet.

– Det saknas bra longitudinella studier att göra analyser på.
Det här projektet sluter viktiga informationsgap om faktorer
som är viktiga för tillväxten i Afrika, säger han.
Med hjälp av avancerad statistisk metodik och så kallade
flernivåanalyser sovrar Björn Holmquist ur en mängd data och
gallrar fram faktorer som är avgörande för att öka produktionen av livsmedel i länder söder om Sahara. Variablerna kan
bland annat vara tullavgifter på risimport, närhet till städer,
jordbruksarealer och regional nederbörd.
Fruktbara jämförelser
Under året släppte forskargruppen en bok, African Smallholders – Food Crops, Markets and Policy, med de senaste
resultaten från projektet. Bidragen från projektet kommer
bland annat att utgöra grundlag för fruktbara jämförelser
mellan de nio afrikanska länder som ingår i studien och andra,
exempelvis asiatiska länder, som lyft sig ur fattigdom och
lyckats öka livsmedelsproduktionen.
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Juridik skapar värde i företag
I december 2011 lanserades Affärsjuridiskt forum@Lund i syfte att lyfta kunskapen
om juridiken som en strategisk resurs i företaget. Forumet är ett samarbete inom Lunds
universitet mellan Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan och Juridiska
fakulteten och har ett långsiktigt perspektiv. Genom en serie seminarier och träffar ska
forumet bilda en ny plattform för samverkan mellan universitet, innovationsföretag
och andra intresserade för utbyte av erfarenheter och kunskapsutveckling.
Affärsjuridiskt forum@Lund vill visa på att juridiken inte bara
är pekpinnar och regler, utan hur den tillför värde, enligt Andreas
Inghammar, prefekt och universitetslektor i handelsrätt vid
Ekonomihögskolan.
– Juridiken utgör en viktig grundpelare i att arbeta proaktivt och strategiskt med företagets personal, varumärke,
produkter och tjänster, säger Andreas Inghammar.
Främja nyföretagande
Affärsjuridiskt forum invigdes i december av Per Eriksson,
rektor vid Lunds universitet. En rad affärsprofiler gästade det
seminarium som markerade lanseringen av forumet. Under
seminariet talade bland andra Pär-Olof Johannesson, VD för
Terranet, och Greg Batcheller, ordförande för NeuroVive, om
juridikens roll i högteknologiska företag och som ett verktyg
för värdeskapande i företag.
Frågorna för nyföretagare och entreprenörer är många –
hur skyddar jag min innovation från att utnyttjas av andra?

Hur avtalar man mellan kompanjoner för att nå bästa möjliga
samverkan? Hur gör jag för att undvika skattesmällar? Ska de
aktiva personerna vara anställda eller verksamma på konsultbasis? Svaren är sällan enkla.
– Vi hoppas kunna främja nyföretagande genom att tillhandahålla ett forum för de här frågorna och visa hur man på
ett tidigt stadium kan integrera rättsliga strategier i beslutsfattandet, säger Jonas Ledendal, juris doktor i handelsrätt vid
Ekonomihögskolan.

Juridiken utgör en viktig grundpelare i
att arbeta proaktivt och strategiskt med
företagets personal, varumärke, produkter
och tjänster.

45

46

Latitude 2012

Prestigefylld utvärdering
säkrar kvalitén
Den tungt vägande EQUIS-ackrediteringen är viktig för Ekonomihögskolan och visar att både utbildning och forskning
håller hög internationell standard. Det var därför ett glädjande besked när beslutet om att förlänga ackrediteringen
kom i juni. Ekonomihögskolan fick också beröm för sin breda
utbildningsportfölj och sitt starka och nära samarbete med
omgivande näringsliv.
På vårkanten – under universitetets EQ11-utvärdering
– prisades den väl utvecklade casepedagogiken inom företagsekonomi och handelsrätt. Här tillämpar studenter sina
teoretiska kunskaper på verkliga problem tagna från yrkeslivet. Universitetslektor Ulf Ramberg fick i uppdrag att under
2011 och framåt utveckla caseverksamheten till att omfatta

fler ämnen på Ekonomihögskolan, som nationalekonomi och
ekonomisk historia.
Störst i Sverige
Antalet internationella studenter sjönk till följd av den nya avgiften för studenter utanför Europa. Ett glädjebesked var dock
att Ekonomihögskolan fortfarande är störst bland ekonomutbildningarna i Sverige med flest betalande internationella
studenter och studenter inom Europa.
– En styrkeposition vi hoppas kunna flytta fram ytterligare
nästa år, säger Fredrik Andersson, ny rektor för Ekonomihögskolan.

Civilekonomer firar examen
En solig dag i maj firade 145 förväntansfulla civilekonomer
sin examenshögtid i Universitetshusets pelarsal. Det var första
årskullen nya civilekonomer från Ekonomihögskolan, som tog
ut en civilekonomexamen.
Civilekonomprogrammet leder till en civilekonomexamen

med olika inriktningar, och översätts till en internationellt
gångbar Master of Science in Business and Economics. Som
utexaminerad civilekonom väntar en bred arbetsmarknad,
inom allt från revision, finansiering och marknadsföring till
personalutveckling och organisationsfrågor.
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Välkommen tillbaka!
Under hösten startade Ekonomihögskolans alumniförening seminarieserien AlumniTalks, som riktar sig till tidigare studenter vid skolan. AlumniTalks presenterar de
senaste forskningsresultaten inom aktuella ämnen och knyter närmare kontakter
mellan skola och de alumner som nu arbetar i näringsliv och samhälle.
Före årsskiftet hade ledande forskare föreläst om allt från
uppkomsten av kapitalism i Kina till den debatterade frågan
om privata vårdaktörer i Sverige.
– Hur blev privat företagande i Kina världsekonomins
motor, undrar professor Sonja Opper och låter frågan klinga
ut bland publiken innan hon fortsätter.
– Det var inte, som ni kanske hört, uppifrån och ner genom
statsmaktens smarta styrning, investeringar och subventioner.
Privat företagande i Kina kom nerifrån och upp, och lyckades
trots den kinesiska staten.
Tillgång till aktuell forskning
Seminariet – som avslutades med en flitig frågestund från
publiken och trivsamt mingel – är ett bra exempel på de tillfällen som erbjuds alumnerna att få tillgång till aktuell forskning,
knyta nya värdefulla kontakter och underhålla de gamla.
Alumninätverket består av allt från marknadsförare till
affärsjurister, IT-arkitekter och VD:ar och det drivs tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Genom
Alumniföreningen bevarar och återupplivar tidigare studenter
kontakten med lärare, kamrater från studietiden, forskare och
studenter. Tidigare studenten Bo Ekelund – nu Vice President på

Celerant Consulting – är ordförande i styrelsen för EHL Alumni,
som under hösten förstärkt visionen för alumniverksamheten.
– Vårt stora fokus är internationalisering. Vår vision är att
hjälpa till att lyfta Ekonomihögskolan vid Lunds universitet till
en ledande ställning i världen. Det kräver att vi alla ytterligare
engagerar, aktiverar och tar hjälp av skolans omfattande nätverk av alumner, säger Bo Ekelund.
Planerar återföreningar
Och Bo Ekelund berättar att man kommit en bit på vägen.
Utomlands är alumniföreningens medlemmar organiserade
kring ambassadörer och på så sätt representerade över hela
världen, från Silicon Valley till Singapore. Bland annat så följde
en alumniklubb i Pune, Indien, Sonja Oppers föreläsning live
via Ekonomihögskolans webbplats. Och arbetet med att engagera medlemmarna stannar inte vid kompetensutvecklande
seminarier och aktiviteter, konstaterar Bo Ekelund.
– Vi planerar en rad återföreningar under kommande år,
där vi välkomnar alumner tillbaka till Ekonomihögskolan för
att blicka framåt samtidigt som vi återupplever goda minnen, stiftar nya bekantskaper och bjuder upp till stor fest,
säger han.

47

48

Latitude 2012 | FAKTA OCH STATISTIK

Fakta och statistik
Ekonomihögskolans ledning
Ekonomihögskolan leds av en styrelse med
ansvar för hela verksamheten. Ekonomihögskolans styrelse är beslutande och beredande
organ för grundutbildning, forskning och
forskarutbildning inom Ekonomihögskolans
verksamhetsområde samt ansvarig för områdets administrativa uppgifter avseende
ekonomi, organisation, anställningar, personal och kontaktverksamhet.
Verksamheten leds av rektor Fredrik Andersson, prorektor Kristina Eneroth, vicerektor
Mats Benner, Senior Vice Dean Allan T. Malm
samt kanslichef Alf Rosenbäck.

Ekonomihögskolans styrelse

Företrädare för studenter

Ledamöter

Linn Andersson, Lunds doktorandkår
Emma Heikensten, LundaEkonomernas
studentkår
Lisa Persson, LundaEkonomernas studentkår

Fredrik Andersson, professor, rektor,
ordförande
Kristina Eneroth, docent, prorektor,
stf ordförande
Kristina Artsberg, docent
Sven Carlsson, professor
Kerstin Enflo, bitr. universitetslektor
Axel Hilling, bitr. universitetslektor
Sonja Opper, professor

Allmänföreträdare
Ingrid Bengtsson-Rijavec, t.f. regiondirektör
Region Skåne
Lena Henningsson, VD StableTable
Thomas Håkansson, f.d. kommunalråd

Företrädare för anställda med
närvaro- och yttranderätt
Göran Anderson, SACO
Peter Schüller, OFR/S
Daniel Yllas, SEKO

Ekonomihögskolans rådgivande kommitté
Rådgivande kommittén utgör ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare
för näringsliv och offentlig förvaltning.
Rådgivande kommittén bistår Ekonomihögskolans ledning med stöd i strategiska frågor.

Externa ledamöter
Fredrik Arp, ordförande
Ordförande i Hilding Anders
International samt Qioptiq
John Abrahamson
Chef, SEB Enskilda Corporate Finance
Robert Andreen
VD, Nordic Capital
Arne Bernroth
Styrelseordförande, Biolin Scientific
Anders Dahlvig
Styrelseordförande, New Wave, styrelseledamot i Kingfisher och H&M

Lars Frithiof
Styrelseordförande, Sydsvenska Industrioch Handelskammaren, Orkaden AB
Göran Grosskopf
Professor, ekon. dr hc., styrelseordförande
INGKA Holding B.V.
Bo Håkansson
Med. dr hc, styrelseordförande, Farstorps
Gård och Förvaltnings AB
Håkan Jeppsson
VD, Inwido AB
Tuve Johannesson
Ekon. dr hc, styrelseordförande i Ecolean
International A/S samt vice ordf. i SEB
Pia Kinhult
Ordförande regionstyrelsen, Region Skåne
Jenny Lindén Urnes
VD, Lindéngruppen AB

Lars Ljungälv
Tillträdande VD, Sparbanken Öresund
Stephan Müchler
VD, Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren
Lennart Nilsson
Ekon. dr hc, VD Pethlé AB samt
Crafoordska stiftelsen
Peter Nilsson
VD, koncernchef Trelleborg AB
Sven-Christer Nilsson
Ripasso Energy AB, styrelseordförande
i Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR
Dan Olofsson
Styrelseordförande, Danir AB
Hans Pihl
Partner, Deloitte AB
Jan Söderberg
VD, Söderbergföretagen
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Ekonomi och nyckeltal

Intäkter 2011, totalt: 316,7 (Mkr)

Kostnader 2011, totalt: 318,2 (Mkr)

Statsanslag
forskning
Statsanslag
grundutbildning

Personal

76,1

Universitetsgemensamt

32,7

Lokaler

27,2

162,7

Bidrag

63,6

Avskrivningar

Uppdrag och
försäljning

14,3

Övrig drift

Studenter på magister- och masterprogram, HT 2011

Studenter utanför
EU / EES

2 000

Grundnivå,
fristående kurser

1 032

Avancerad nivå,
fristående kurser

105

Avancerad nivå,
program

736

255

60

Totalt

Nyckeltal

2011
Vetenskapsrådet

15,5

33,0

Grundnivå,
program

Totalt påbörjade 546 studenter ett av Ekonomihögskolans magister- eller
masterprogram höstterminen 2011.

Största bidragsfinansiärer 2011
(intäkter, Mkr)

3,2

Studenternas fördelning på utbildningsnivå 2011 (helårsstudenter)

Studenter med
231
svensk grundexamen
Studenter inom
övriga EU / EES

222,1

Helårsstudenter

Vinnova

4,6

Forskarstuderande

FAS

4,2

Personal

Sida

3,7

Kammarkollegiet

3,2

2009

2010

2011

4 329

4 284

3 873

99

103

104

282

294

314

3 873
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Faculty appointments 2011
Professorer

Docenter

Andreas Constantinou
Adjungerad professor i mobil kommunikation
och internetbaserade affärsmodeller
Joyce Burnette
Gästprofessor i ekonomisk historia
Niels Dechow
Gästprofessor i företagsekonomi, särskilt
ekonomistyrning
Tomas Hellström
Professor i företagsekonomi
Mats Olsson
Professor i ekonomisk historia
Fredrik Sjöholm
Professor i nationalekonomi, särskilt
internationell ekonomi

Oskar Henkow, handelsrätt
Ellen Hillbom, ekonomisk historia
Jens Hultman, företagsekonomi
Björn Johansson, informatik
Martin Klinthäll, ekonomisk historia
Birger Nilsson, nationalekonomi
Kayhan Tajeddini, företagsekonomi

Universitetslektorer
Ragnar Ahlström Söderling
Företagsekonomi
Jon Bertilsson, företagsekonomi,
särskilt marknadsföring
Martin Blom
Företagsekonomi, särskilt strategi
Erik Green, ekonomisk historia

Joakim Gullstrand, nationalekonomi,
särskilt internationell ekonomi
Clara Gustavsson, företagsekonomi,
särskilt marknadsföring
Andreas Jacobsson, informatik
Johann Mulder, handelsrätt
Mari Olander, handelsrätt
Maria Persson, nationalekonomi,
särskilt internationell ekonomi

Biträdande universitetslektorer
Kerstin Enflo, ekonomisk historia
Axel Hilling, handelsrätt
Karl Larsson, finansiering
Kayhan Tajeddini, företagsekonomi
Anna Thomasson, företagsekonomi
Erik Wengström, nationalekonomi

Större forskningsanslag och donationer 2011
Donation: Sten K Johnson Centre for
Entrepreneurship. 20 Mkr (4 år), Sten K
Johnson. Dr Marie Löwegren, Företagsekonomiska institutionen.
Connoisseurskap, snobberi och engagemang – Kultiveringstrendens kolonisering
av den vardagliga konsumtionen. 9,1 Mkr
(3 år), Ragnar Söderbergs stiftelse. Professor Ulf Johansson, Företagsekonomiska
institutionen.
Utvecklingens institutionella rötter –
effekter av den koloniala extraktionen.
6 Mkr (3 år), Vetenskapsrådet. Professor
Christer Gunnarsson, Ekonomisk-historiska
institutionen.
Vägen till den moderna familjen.
Socioekonomisk stratifiering, familjebildning och barnafödande i ett historiskt
perspektiv.
4,5 Mkr (3 år), Vetenskapsrådet. Professor
Martin Dribe, Centrum för ekonomisk
demografi.
Delprojekt inom Centre for Knowledge
Governance Studies (CKG) Forskargruppsstudier. 1,4 Mkr (1 år), KK-stiftelsen.
Professor Mats Benner, Forskningspolitiska
institutet.
Stipendier för rekrytering av två internationella forskare till Nationalekonomiska
institutionen vid Lunds universitet. 3,07
Mkr (3 år). Handelsbankens forskningsstiftelser. Professor David Edgerton, Nationalekonomiska institutionen.
Lärande och kunskapsöverföring genom
arbetskraftsmigration. 3,03 Mkr (3 år),
Vetenskapsrådet. Dr. Fay Lundh Nilsson,
Ekonomisk-historiska institutionen.

Sambandet mellan hälsa i ungdomen
och inkomster senare i livet. En studie
om arbetsmarknadsutfall bland
mönstringskohorterna 1969-1997.
3 Mkr (3 år), FAS. Docent Petter Lundborg,
Centrum för ekonomisk demografi.
Kön, kompetens och karriär. En longitudinell studie av inkomster, yrkesval och
familjebildning bland högutbildade män
och kvinnor i Sverige 1990-2009.
2,82 Mkr (3 år), FAS. Professor Dan-Olof
Rooth, Centrum för ekonomisk demografi.
Konkurrens och risktagande: en
experimentell ansats. 2,7 Mkr (2,5 år),
Konkurrensverket. Professor Jerker Holm,
Nationelekonomiska institutionen.
Vård och valfrihet – producentens drivkrafter i primärvården. 2,75 Mkr (3 år),
FAS. Dr Margareta Dackehag, Nationalekonomiska institutionen.
Postdoc-bidrag: Hälsoförhållanden under
tidig barndom och socioekonomiska utfall
i vuxen ålder. Sverige 1968-2001. 1,6 Mkr
(2 år), FAS. Dr Jonas Helgertz.
African Science, Technology and Innovation Indicators. 2,2 Mkr (3 år), SIDA. Docent
Claes Brundenius, Forskningspolitiska
institutet.
Koordinering av Centre for Knowledge
Governance Studies (CKG) samt delprojekt
1 Högskolepolitikens utveckling. 0,7 Mkr
(1 år), KK-stiftelsen. Professor Mats Benner,
Forskningspolitiska institutet.
Firms and Politicized Capitalism: A Longitudinal Study of China’s Private Enterprise
Economy. 2 Mkr (3 år), Handelsbankens
forskningsstiftelser. Professor Sonja Opper,
Nationalekonomiska institutionen.

Donation: LUSEM Visiting Fellows. 2 Mkr
(3 år), Jan Söderberg. Katarina Andrén,
Stiftelsen Partnerskap och professor Thomas
Kalling, Institutet för ekonomisk forskning.
Hedeliusstipendium. 0.65 Mkr (1 år),
Handelsbankens forskningsstiftelser. Doktorand Hilda Ralsmark, Nationalekonomiska
institutionen.
Oberoendet i granskningen av statsförvaltningen. 1,93 Mkr (3 år), Ragnar
Söderbergs stiftelse. Dr Louise Bringselius,
Företagsekonomiska institutionen.
Hedeliusstipenium. 0.53 Mkr (1 år),
Handelsbankens forskningsstiftelser. Doktorand Albin Erlanson, Nationalekonomiska
institutionen.
Lön efter mödan eller lön efter kön?
1 Mkr (2 år), Crafoordska stiftelsen. Docent
Maria Stanfors, Ekonomisk-historiska
institutionen.
Wallanderstipendium. 1,485 MKr (3 år).
Handelsbankens forskningsstiftelser.
Dr Alexander Reffgen, Nationalekonomiska
institutionen.
Program för FoU om utveckling av lokal
infrastruktur för ett hållbart samhälle
och hållbara städer. 1,45 MKr (3 år), SVU.
Docent Torbjörn Tagesson och dr Anna
Thomasson, Företagsekonomiska institutionen.
Utvecklingens institutionella rötter – effekter av den koloniala extraktionen. 0,8
Mkr (2 år), Crafoordska stiftelsen. Docent
Martin Andersson, Ekonomisk-historiska
institutionen.
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Pensioner och sparbeteende. 1 Mkr (3
år), Crafoordska stiftelsen. Docent Frederik
Lundtofte, Nationalekonomiska institutionen.

Call Centre Organisations. 1 Mkr (3 år),
E.ON. Professor Thomas Kalling, Institutet för
ekonomisk forskning.

Korruptionseffekter på utländska
direktinvesteringar. 0,5 Mkr (2 år), Torsten
Söderbergs stiftelse. Dr Susanna Thede,
Nationalekonomiska institutionen.

Doktorsavhandlingar 2011
Beatrice Bengtsson, Forskningspolitiska
institutet: Frame dynamics and stakeholders
in risk governance.

Håkan Jankensgård, Företagsekonomiska
institutionen: Essays on Corporate Risk
Management.

Alexander Reffgen, Nationalekonomiska
institutionen: Essays on Strategy-proof Social
Choice.

Katarzyna Cieslak, Företagsekonomiska
institutionen: The Work of the Accounting &
Controlling Department and its Drivers: understanding the concept of a business partner.

Catrin Karlsson, Institutionen för handelsrätt: Statliga stöd till banksektorn.

Steven Sarasini, Forskningspolitiska
institutet: The institutionalisation of corporate
action on climate change in the Swedish
electricity industry.

Sofia Teives Henriques, Ekonomisk-historiska
institutionen: Energy Transitions, Economic
Growth and Structural Change: Portugal in
a Long-run Comparative Perspective.
Ai Jun Hou, Nationalekonomiska institutionen: Essays on Financial Market Volatility.
Peter Håkansson, Ekonomisk-historiska
institutionen: Ungdomsarbetslösheten - om
övergångsregimer, institutionell förändring
och socialt kapital.

Susanne Lundholm, Företagsekonomiska
institutionen: Meta-managing: A Study on
How Superiors and Subordinates Manage
Their Relationship in Everyday Work.
Rasigan Maharajh, Forskningspolitiska institutet: Innovating beyond Racial Capitalism:
A Contribution towards the Analysis of the
Political Economy of Post-Apartheid South
Africa.

Amanda Tan-Sonnerfeldt, Institutionen
för handelsrätt: The Development and Use
of Standards by Non-state Actors: A Study
of the Dynamics of Regulating Sustainability
Assurance.
Jacob L. Weisdorf, Ekonomisk-historiska
institutionen: Malthusian Progress.

Peter Nilsson, Institutionen för handelsrätt:
The sole trader’s assets and liabilities - a tax
law study on the importance of accounting to
the demarcation of business activity.

Utmärkelser och förtroendeuppdrag 2011
Personal
Professor Mats Benner, Forskningspolitiska
institutet, utsågs till vice ordförande i avdelning XI (utbildning och forskning), IVA samt
till huvudsekreterare, Excellensutredningen,
Kungl. Vetenskapsakademien.
Professor Sven Carlsson, Institutionen för
informatik, utsågs till ledamot i Advisory
Board for Health Information Systems Research
Centre (HISRC), University College Cork.
Professor David Edgerton, Nationalekonomiska institutionen, utsågs till vice
ordförande i SCB:s konsumentprisindexnämnd samt domare för European Business
Awards 2011.
Adjungerad professor Klas Eklund,
Nationalekonomiska institutionen, utsågs till
en av 13 ledamöter i regeringens framtidskommision som ska titta närmare på några
av de utmaningar som Sverige behöver
hantera till år 2020 och 2050.
Professor Boel Flodgren, Institutionen för
handelsrätt, utsågs till hedersdoktor vid
Universitetet i Oslo.

Professor Ulf-G Gerdtham, Nationalekonomiska institutionen, utsågs till Fellow vid
Stellenbosch Institute for Advanced Study
(STIAS) i Sydafrika.
Docent Åsa Hansson, Nationalekonomiska
institutionen, utsågs till ledamot i företagsskattekommittén samt till medlem i
IVAs analysgrupp för skatters inverkan på
innovationer.
Professor Jerker Holm, Nationalekonomiska
institutionen, utsågs till ekonomisk expert
i Förvaltningsdomstolen i Stockholm samt
ersättare i Marknadsdomstolen.
Dr Agneta Kruse, Nationalekonomiska
institutionen, utsågs till ledamot i norska
forskningsrådets styrningsgrupp för evaluering av den norska pensionsreformen.
Professor Carl Hampus Lyttkens, Nationalekonomiska institutionen, utsågs till medlem
i Scientific Advisory board för Institutet för
hälso- och sjukvårdsekonomi.
Docent Jonas Nordström, Nationalekonomiska institutionen, utsågs till medlem av
Handelns Utvecklingsråds vetenskapliga råd.

Dr Gert Paulsson, Företagsekonomiska institutionen, utsågs till ledamot i Region Hallands
Advisory Board för ”Framtidens vårdval”.
Doktorand Stephan Schaefer, Företags
ekonomiska institutionen, tilldelades
SAGE Best Paper Award tillsammans med
Christopher Wickert vid Critical Management
Studies Doctoral Consortium, Italien.
Professor Fredrik Sjöholm, National
ekonomiska institutionen, fick pris för bästa
artikel i Ekonomiska samfundets tidskrift
2009-2010.
Docent Per-Hugo Skärvad, Företags
ekonomiska institutionen, tilldelades tillsammans med Jan Edgren, utmärkelsen Årets
HR-bok för boken ”Nätverksorganisationer”.
Priset delades ut av Sveriges HR-förening i
samarbete med facktidningen Personal &
Ledarskap.
Professor Ben Terra, Institutionen för
handelsrätt, erhöll uppdrag av IMF att
bistå med expertis i implementeringen av
mervärdesbeskattning i Bangladesh.
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Dr Erik Wengström, Nationalekonomiska
institutionen, tilldelades Bergestipendiet
av Stiftelsen Berge-fonden samt utsågs
till ekonomisk expert angående Lagen om
elektronisk kommunikation, Kammarrätten
i Stockholm.

Studenter
Karthika Boklund tilldelades andra pris
i en uppsatstävling om samhällsskydd och
beredskap arrangerad av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Handledare var dr. Erik Wengström, Nationalekonomiska institutionen.
Andrew Cardinali och Jakob Nordmark
tilldelades första pris i Finansförbundets
uppsatsstipendium för uppsatsen How
informative are bank stress tests? – Bank
opacity in the European Union. Handledare
var professor Hans Byström, Nationalekonomiska institutionen.
Anna Hellström, Emelie Lönnblad och
Caroline Öwall vann Svenska Revisions
akademins uppsatsstipendium till Jan-Erik
Gröjers minne för uppsatsen Riskbedömning

– potentiella klienters risk ur revisorers
perspektiv. Handledare var docent Torbjörn
Tagesson och doktorand Pernilla Broberg,
Företagsekonomiska institutionen.
Hina Huack, Jinming Fan och Janitha
Liyanage från Master’s Programme in Entrepreneurship utsågs till vinnare i tävlingen
Dragons at the University. De ska med hjälp
av forskare vid Lunds universitet framställa
ett koncentrat av antioxidanten zeaxanthin.
Projektet går under namnet ProZea och ska
motverka åldersförändringar av gula fläcken
i ögat.
Emma Lindblad och Julia Hermansson från
masterprogrammet Tehnology Management
utsågs till vinnare i VINNOVAs och ESBRIs
uppsatstävling Nytt&Nyttigt på temat
innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De vann med uppsatsen Organisera
för brukarinvolvering och öppen innovation
i ”fuzzy front end” – En fallstudie av Getinge
Infection Controls komplexa desinfektorer.

Universitas 21 – Undergraduate Research
Conference 2011 i Kina. Representationsuppdraget baserades på den höga kvaliteten
på hennes examensarbete Budget Support
and Coordination of Foreign Aid – Correlation Studies of Coordination Problems.
Louise handleddes av dr. Therese Nilsson,
Nationalekonomiska institutionen.
Janice Tan och Birgir Hafstein från
Master’s Programme in Entrepreneurship
tilldelades Hans Pihl (Deloitte) Scholarship
for Entrepreneurship and Innovation på
vardera 50 000 kronor.

Louise Lorentzon tilldelades hedersuppdraget att representera Lunds universitet vid

Hur ska Google hantera den svåra situationen
i Kina? Det var den kniviga frågan som studenter från landets alla ekonomutbildningar
ställdes inför i Sverigefinalen av världens
största casetävling, KPMG International Case
Competition. Olof Nordgren, Christoffer
Haraldsson, Camilla Wengholm och Niklas
Hansson, som alla går fjärde året på några av
Ekonomihögskolans olika mastersutbildningar, gav det bästa svaret. De vann tävlingen
och representerar därmed Sverige i finalen i
Hongkong i april 2012.

Constance E. Bagley
Professor in the Practice of Law and Management, Yale School of Management.

Edward I. Altman
Max L. Heine Professor of Finance, New York
University Stern School of Business.

Hedersdoktorer 2011
Claudia Goldin
Henry Lee Professor of Economics, Harvard
University.

Internationella gästforskare 2011
Lusem Visiting Professors
Professor Steve Burt
University of Stirling, Storbritannien.
Sparbanken Öresund Visiting Professor of
Marketing
Professor Nicolai Juul Foss
Copenhagen Business School, Danmark.
Handelsbanken Visiting Professor of Strategic
Management
Professor Pervez N. Ghauri
King’s College London, Storbritannien.
SEB Visiting Professor of Marketing
Professor Monder Ram
De Montfort University, Storbritannien.
Herbert Felix Institute Visiting Professor on
Ethnic Minority Entrepreneurship
Professor Robert Scapens
Manchester Business School at Manchester
University, Storbritannien.
Swedbank Visiting Professor of Accounting

LUSEM Visiting Fellows
2009 – 2011
Professor Richard Kneller
University of Nottingham, Storbritannien,
Nationalekonomiska institutionen.

Associate Professor Frédéric Adam
University College Cork, Irland,
Institutionen för informatik.
Bart van de Putte
Gent University, Belgien,
Ekonomisk-historiska institutionen.
Professor Karen Lee Ashcraft
University of Colorado at Boulder, USA,
Företagsekonomiska institutionen.
Associate Professor Andre Spicer
University of Warwick, Storbritannien,
Företagsekonomiska institutionen.

LUSEM Visiting Fellows
2011 – 2013
Associate Professor Teppo Felin
Brigham Young University, USA,
Företagsekonomiska institutionen.
Associate Professor Ulrike Schultze,
Southern Methodist University, Dallas, USA,
Institutionen för informatik.
Associate Professor Joan R. Rosés,
Universidad Carlos III de Madrid, Spanien,
Ekonomisk-historiska institutionen.

Dr Wendy Sigle-Rushton
London School of Economics and Political
Science, Storbritannien,
Ekonomisk-historiska institutionen.
Dr Maria Nedeva
Manchester Business School, Manchester
University, Storbritannien,
Forskningspolitiska institutet.
Professor Lars Ehlers
Université de Montréal, Kanada,
Nationalekonomiska institutionen.

Centrum för ekonomisk
demografi
Professor David Hacker
Bingham University, NY, USA
Dr Francesco Scalone
University of Bologna, Italien
Dr Bárbara Revuelta-Eugercios
Spanish National Research Council (CSIC),
Spanien.
Dr Sol Pía Juárez
Spanish National Research Council (CSIC),
Spanien
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Ekonomisk-historiska
institutionen
Professor Joyce Burnette,
Wabash College, USA

Forskningspolitiska institutet
Professor Dietmar Braun
University of Lausanne, Schweiz
Professor José Manuel Carvalho de Mello
Fluminense Federal University, Brasilien

Företagsekonomiska
institutionen
Associate Professor Tom Aabo
Aarhus University, Danmark
Professor Raj Aggarwal,
Akaron University, USA
Professor Edward I. Altman
New York University, USA
Professor Steve Burt
University of Stirling, Storbritannien
Dr Dan Dacian Cuzdriorean-Vladu
Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca,
Rumänien
Professor Chun Ding
Fudan University, Kina
Professor Brigitte Eierle
Bamberg University, Tyskland
Professor Steve Frenkel
New South Wales, Australien
Associate professor Alexandra Gregoric
Copenhagen Business School, Danmark
Professor Chris Grey
Warwick Business School, Storbritannien
Professor Irvine Lapsley
University of Edinburgh Business School,
Storbritannien
Professor Anders Löflund
Hanken School of Economics, Finland
Associate Professor Gerardo Okhuysen
University of Utah, USA
Professor Rebecca Piekkari
Aalto University, Finland
Professor Trond Randöy
University of Agder, Norge
Professor Nidal Rashid Sabri
Birzeit University, Palestinska områdena

Professor Mary Uhl-Bien
University of Nebraska, USA
Professor Clas Wihlborg
Chapman University, USA
Professor Hugh Willmott
Cardiff University, Storbritannien
Professor Finn Östrup
Copenhagen Business School, Danmark

Institutionen för handelsrätt
Professor Constance E. Bagley
Yale School of Management, USA

Institutionen för informatik
Professor Michael Newman
Manchester Business School, Storbritannien
Dr John O’Donoghue
Health Information Systems Research Centre,
University College Cork, Irland

Institutet för livsmedelsekonomisk
analys, Agrifood Economics Centre
Dr Christoph Sahrbacher
Leibniz Institute of Agricultural Development
in Central and Eastern Europe, Tyskland
Professor Kostas Karantininis
University of Copenhagen, Danmark

Nationalekonomiska institutionen
Dr Firew Bekele
University of Aarhus, Danmark
Professor David Fairris
University of California, Riverside, USA
Professor David Feldman
University of New South Wales, Australien
Associate Professor David Frankel
Iowa State University, USA
Dr Ai-Jun Hou
University of Southern Danmark
Professor Mireia Jofre-Bonet
London School of Economics and Political
Science, Storbritannien
Professor Oddvar Kaarbøe
Bergen University, Norge
Professor Axel Kind
University of Basel, Schweiz
Associate Professor Carsten Kowalczyk
Tufts University, USA

Professor Oliver Lorz
RWTH Aachen University, Tyskland
Dr Robert Maseland
University of Groningen, Nederländerna
Professor Benny Moldovanu
Bonns universitet, Tyskland
Professor Jakob Munch
University of Copenhagen, Danmark
Dr Marcus Nossman
Kyos Energy Consulting, Nederländerna
Dr Peter Nyberg
Aalto University, Finland
Professor Josiah Ober
Stanford University, USA
Professor Hans Peters
Maastricht University, Nederländerna
Professor Erik Plug
University of Amsterdam, Nederländerna
Professor Susan Porter
University of Virginia, USA
Dr Alexander Sebald
University of Copenhagen, Danmark
Dr Todd Sorensen
University of California, Riverside, USA
Dr Christian Wagner
Vienna University of Economics and Business,
Österrike
Dr Andrea Vedolin
London School of Economics and Political
Science, Storbritannien
Professor Alexander Westkamp
University of Bonn, Tyskland
Professor John Weymark
Vanderbilt University, USA
Dr Philipp Wichardt
University of Bonn, Tyskland
Professor Eyal Winter
Hebrew University of Jerusalem, Israel

Statistiska institutionen
Professor James E. Oeppen
Max Planck Institute for Demographic
Research, Tyskland
Professor Ingram Olkin
Stanford University, USA
Professor Helle Rootzen
DTU – Technical University of Denmark,
Danmark

Gästföreläsare från yrkeslivet 2011
Jörgen Adolfsson, grundare av Aspiro
Viveka Alander, Deloitte
Björn Almér, Barista Fair Trade Coffee
Jan Eric Andersson, Primärvården Skåne
Sven Andrén, Tetra Pak
Clas Arén, Skånes universitetssjukhus
Karl Arnberg, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Jonas Ask, Alfa Laval
Torsten Balslev, Nilson Group
Anna Benemark, Region Skåne
Christina Bergendorff, MKB Fastighets AB
Sara Berger, Findus Group
Åsa Björkén Seydlitz, Malmö stad
Pontus Bodelsson, Helsingborgs Dagblad
David Bodén, Copenhagen Malmö Port

Christian Brandt, Ortelius Management AB
Ragnar Bringert, tidigare VD på Sardus AB
Magnus Brokelind, Deloitte
Daniel Bruzaeus, PwC
Karin Bryskhe, CR Development/OncoPulse
samt Colloidal Resource
Lisbeth Böhm, Effectus
Ted Böklin, Tetra Pak
Göran Camitz, Handelsbanken
Rickard Celander, Nordic Drugs AB
Lasse Clarke Storgaard, MediaCom
Joel Cooper, IBFD
Stefan Dageson, Ortelius Management AB
Mats Dahl, Microsoft Cloud Consulting
Anders Dahlvig, tidigare VD och koncernchef IKEA, numera styrelseledamot i bl a

H&M och New Wave Group
Åsa Dalqvist, MEMMA Kommunikation
Christopher Delbrück, E.ON Tyskland
Anders Dellson, Teknopool
Sean Duffy, The Duffy Agency
Jessica Eckerstein, Tetra Pak
Maria Ekelund, Deloitte
Pierre Elzouki, Raviteq AB (Scalado AB)
Christina Eng, Swedbank
Henrik Eriksson, Unilever Food Solutions
Jenny Fors, Malmö stad
Karin Forsberg, Ortelius Management AB
Anders Fridlund, Pareto 80/20
Marcus Fütö, Omniflit
Helena Giertz, Procordia Food AB
Andreas Graflund, Nykredit Danmark
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Bengt Gustafson, Securitas
Fabian Hagman, Precis i Lund AB
Christine Hansson, BiTA Service
Management
Susanne Hedin, Retorikbyrån
Johan Henkel, IT-Visioner
Lena Henningsson, StableTable
Henrik Heyman, Malmö stad
Manja Hies, MSI Motortechnic, Shanghai
Jörg Himmelmann, Mercedes-Benz
Andreas Håkansson, Ortelius
Management AB
Lars Håkansson, Starcom
John Häger, Sandvik Coromant
Emma Ingelf, Elan IT
Johanna Isberg, Sony Ericsson
Hampus Jakobsson, TAT/RIM
Christian W Janson, KappAhl Group
Pär-Olof Johannesson, Terranet
Lisbeth Johnson, Halmstad kommun
Erica Josefsson, TAT/RIM
Olof Jönsson, Red Apple Apartments
Badar Kamal, Red Apple Apartments
Anders Kjellander, Blockmaster
Henrik Koskela, Consortion Fashion Group
Mikael Kretz, KnowIT/M100
Alar Lange, Unit4 OCRA
Kristian Lexander, Accenture
My Lidén, PwC
Svante Lifvergren, Skaraborg Sjukhus

Richard Lindberg, CongressEA
Tomas Lundborg, Riksbanken
Johan Lundquist, Josh
Love Lönnroth, Goodpoint
Lina Majtorp, Riksbanken
Fredrik Malmberg, Lunderbart
Antonio Marañon, GfK
Mats Melander, ST Ericsson
Daniel Melkersson, Crowd Marketing
Per Mercke, Lund University Innovation
System
Martin Moström, Retail House
Willard Möller, Mazars SET
Mikael Nilsson, Alfa Laval
Sven-Christer Nilsson, tidigare VD på
Ericsson AB
Sara Nordberg, PwC
Henric Nordin, PwC
Hans Olsson, Logica
Kristina Padrón, Finansdepartementet
Ben Page, VD Nocturnal Vision
Karin Pennanen Bovin, Sweco
Ingemar Pettersson, Incubator C
och Kvittar
Greg Priest, IKEA
Per Ranstam, PwC
Calle Rasmusson, Incubator C
Suzanne Richter, Neuhauser & Falck
Thomas Rundqvist, Lund University
Innovation System

Eric Runesson, Sandart & Partners
Patrik Rylander, Swedbank
Royne Schiess, Ernst & Young
Julia Selander, Venture Cup
Anders Silverbåge, Stena fastigheter
Klas Skogsmar, Arkatay Consulting AB
Åsa Skogström-Feldt, Hungerprojektet
Johan Sporre, Explicit Management
Peter Stagge, E.ON Tyskland
Bernhard Steiner, Qliktech
Hans Christian Stoltz, CSC
Per-Arne Sundbom, Konkurrensverket
Susanna Svartz, Handelsbanken
Patrik Söderlund, Ideon Innovation,
Join och Lumitec
Peter Torstensson, Alfa Laval
Ross Tsagalidis, Försvarsmakten
Eva Törning, Grant Thornton
Sophie von Wachenfeldt, KORI
Mikael Wahlgren, Alfa Laval
Veronica Wallinder, Malmö stad
Johannes Westergarden, Addedo
Linus Wibe, Lund University
Innovation System
Anna Wiking, MKB Fastighets AB
Ola Åberg, Lunds Energi
Mikael Åkesson, Pareto 80/20
Fredrik Åström, Accenture
Lennart Åström, Alfa Laval

Kontaktuppgifter

Ekonomihögskolans ledning
Rektor: Fredrik Andersson | Tel: 046-222 86 76
Prorektor: Kristina Eneroth | Tel: 046-222 44 49
Vicerektor: Mats Benner | Tel: 046-222 76 20
Senior Vice Dean: Allan T Malm | Tel: 046-222 78 09
Kanslichef: Alf Rosenbäck | Tel: 046-222 09 54

Stiftelsen Partnerskap
Kontakta oss gärna för mer information om fördelarna med Ekonomihögskolans olika
partnerprogram. Katarina Andrén, VD, Stiftelsen Partnerskap.
Tel: 046-222 09 51 | Mobil: 0705-47 52 00 | katarina.andren@ehl.lu.se

Learning Partnerships
Om du tror att din verksamhet kan dra nytta av samarbetsformen Learning Partnerships,
kontakta Thomas Kalling för mer information.
Thomas Kalling, professor, chef för Institutet för ekonomisk forskning och ansvarig för
Learning Partnerships.
Tel: 046-222 46 38 | Mobil: 0733-563649 | thomas.kalling@fek.lu.se

Internationella sekretariatet
Agneta Hedberg, verksamhetsansvarig, internationell koordinator
Tel: 046-222 33 44 | exchange@ehl.lu.se

Allmänna kontaktuppgifter
Jeanette Ströberg | Tel: 046-222 34 34 | jeanette.stroberg@ehl.lu.se
Besöksadress:
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1, Lund, Sverige
Postadress:
Ekonomihögskolan
Box 7080, 220 07 Lund

PRESS OCH MEDIA
Henrik Killander, pressansvarig
Tel: 046-222 80 73 | henrik.killander@ehl.lu.se

Beställ magasinet
Skicka ett mejl till info@ehl.lu.se för att beställa fler exemplar av Ekonomihögskolans
årsmagasin. Ange dina uppgifter, adress och det antal magasin du önskar beställa.

Vem behöver nya idéer om ekonomi?
Anders Borg, riskkapitalister, modebloggare, styrelseproffs, vardagspusslare, feminister,
babysimmare, brysselpolitiker, vinkonnässörer, NGO’s, fashionistas, Fredrik Reinfeldt,
vattendragen, Barack Obama, EU-kommissionärer, jordens lungor, analytiker, studenter,
Sergey Brin, trendsättare, glaciärerna, medborgare, miljöaktivister, räknenissar, filosofer,
högutbildade hipsters, IT-nördar, Hu Jintao, dollarturister, royalister och republikaner,
bokförare, konstsamlare, Blondinbella, samhällsentreprenörer, kreditgivare, Greenpeace,
Dilma Rousseff, risbönder, Mitt Romney, framtidsanalytiker, Wen Jiabao, tjänstemäklare,
Klaus Schwab, personalchefer, systemutvecklare, CSR-konsulter, diplomater, affärsänglar,
konstnärer, invandrare, spelutvecklare, tillväxtmotorer, vinterbadare, LO, Bernard Madoff,
IKEA, bolagsjurister, gammelmedia, Coca Cola, Wall Street, Ben Bernanke, prinsar och
prinsessor, Donald Trump, Bill och Melinda Gates, generalsekreterare, expansionsstrateger,
produktchefer, Volvo, jordbrukare, gruvmiljonärer, surfarkids, revolutionärer, hemlösa,
Manmohan Singh, mediemoguler, Charles Branson, Standard & Poor’s, IT-konsulter,
Sonia Gandhi, kunderna, Michael Porter, diktatorer, finsmakare, partipampar, Jultomten,
snåljåpar, Apple, Anna Wintour, fabrikörer, marknadsförare, regimkritiker, Ban Ki-moon,
seglare, golfare, lattemammor, Vladimir Putin, nyblivna friluftsfarsor, centralbankschefer,
småföretagare, Ai Weiwei, mentorer, dagdrömmare, fotbollsproffs, Martin Wolf,
backpackers, journalister, monopolister, civilingenjörer, frihandelsivrare, inköpare,
OPEC, lyckliga singlar, Gordon Gekko, Sony och Ericsson, övervintrare, demokrater,
GM, Stefan Löfven, Världsbanken, konsumenter, risktagare, visionärer, finansjättar, de
utslagna, välfärdsanalytiker, Adele, portföljförvaltare, lottomiljonärer, exportörer,
resurssvaga familjer, flygbolag, Nicki Minaj, nyrika, arbetslösa ungdomar, Google,
kommunpampar, banker, resursplanerare, Oprah Winfrey, pokerproffs, fastighetsmoguler,
stadsplanerare, tv-predikanter, donatorer, biståndstagare, skogen, värdeskapare,
landsbygden och stadskärnan, offentliga upphandlare, inköpare, privata vårdbolag,
Sheryl Sandberg, politiskt sakkunniga, spindoktorer, Paul Krugman, PR-proffs, start-ups,
multimiljardärer, fackpampar, investerare, grevar och baroner, Lady Gaga, sweatshops, EU,
småsparare, prognosmakare, villaägare, bostadsspekulanter, innovatörer, trendspanare,
eskimåer, oljeshejker, kulturutövare, ämbetsmän, nattsuddare, CIC, Warren Buffet, ombudsmän, tentapluggare, robothandlare, våra barnbarn, samarbetspartners, de utblottade,
leverantörer, integrationsministern, VD:ar, Christine Lagarde, isbjörnar och pingviner,
Mario Draghi, pensionärer, Adriana Lima, borgmästare, Kim Jong-Un, G20, gruvarbetare,
Dalai Lama, curlingföräldrar, Angela Merkel, tankesmedjor, sociala mediegurus,
Nicolas Sarkozy, börsmäklare, småsparare, jetsetare, Tim Cook, aktieägare, intressenter,
Lucas Papademos, skattebetalare, kosmopoliter, finansiärer, Mark Zuckerberg, branschföreträdare, CFO’s, G8, sjukskrivna, historiker, FN, Zhou Xiaochuan, skatteplanerare,
Al Gore, daytraders, mikrolånare, David Cameron, fripassagerare, lagstiftare, energijättar,
hollywoodfruar, tågluffare, Sotheby’s, konjunkturinstitut, turister, annonsörer, ordförande,
trädkramare, säljare, Rupert Murdoch, RIM, altruister, lobbyister, specialister, generalister,
finansvalpar, supertalanger, Nobelpristagare, rådgivare och så du, förstås.
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