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Språket 
för en hållbar 
revolution
Ekonomi är förändringens språk. Det kan avslöja orsaks

sam band, förklara drivkrafterna bakom dagens trender och 

rätta till felaktiga incitamentsstrukturer. Att tala ekonomiska 

medför således ett ansvar. På Ekonomihögskolan har vi tagit 

fasta på det när vi under 2013 formulerade en ny vision för 

verksamheten: ”Making a difference by expanding our intel-

lectual footprint”.

Världen behöver en mer hållbar kapitalism. FN:s klimatrapport 

2013 visade behovet att öka takten i omställningen till ett 

hållbart samhälle. Men även en revolution för ett mer håll

bart samhälle måste finansieras och organiseras. Kunskaper 

om hur ekonomin hänger ihop och hur man gör affärer är 

nödvändiga för att kunna driva en samhällsutveckling som är 

hållbar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Inom utbildningen vill vi förbereda våra studenter på att i olika 

roller kunna förstå, värdera och möta dessa frågor i yrkeslivet. 

Och inom forskningen söker vi lösa problem kopplade till 

en hållbar utveckling. I årets Lund Business Review lyfter vi 

därför goda exempel som gör detta och som gör det med 

nytänkande och solida kunskaper i ämnet. Kerstin Enflo, som 

ni ser på magasinets omslag, har t.ex. designat ett rollspel 

där studenterna ska förhandla fram och skriva på ett globalt 

klimatavtal. Vad sägs om forskning om nya affärsmodeller för 

smartare och miljövänligare städer? Eller en ny klimatkalkyl 

som kan få rätsida på länders incitament att minska koldioxid

utsläpp från både sin produktion och konsumtion?

Talar du ekonomiska? På de kommande sidorna har du 

 möjlighet att fördjupa dina färdigheter och lära känna några 

av människorna som studerar och forskar för att förstå, för

klara och förbättra världen. Trevlig läsning! k

freDrik anDersson

rektor för Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet
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unDer 2013 fick ekonomihögskolan förtroendet att 

stå värd för en rad tongivande konferenser. En av dem var 

FEKIS, Sveriges största ämneskonferens i företagsekonomi, 

som satte besöksrekord med ett fokus på ämnets roll i att 

verka för ett hållbart samhälle.

– Våra studenter kommer ha en stor möjlighet att påverka 

utvecklingen i egenskap av framtida chefer på olika nivåer i 

företag och förvaltning. Det är därför viktigt för oss att ha ett 

fokus på hållbarhet i våra utbildningar, säger Fredrik Anders

son, rektor på Ekonomihögskolan. 

Professor lanserar ny klimatkalkyl
Astrid Kander, professor i ekonomisk historia, fick två anslag 

från Energimyndigheten och Vetenskapsrådet på sammanlagt 

7,98 miljoner* kronor. I ett av forskningsprojekten, Utrikes

handelns påverkan på koldioxidutsläpp, ska hon undersöka en 

ny metod för att redovisa utsläpp där länder bl.a. kan tillgodo

räkna sig investeringar i ren teknik och koldioxidfri energi även 

för exporten. Metoden ger länderna ansvar för det som de 

kan påverka: sin egen konsumtion, genom individuella val, 

och landets teknik och energisystem, genom politik.

Med detta sätt att räkna hamnar Sveriges koldioxid

utsläpp på cirka 4 ton istället för 9 ton/person och år som i 

konsumtionsperspektivet. Astrid Kander ska också titta på 

vilken betydelse en förändrad redovisningsmetod kan få för 

de internationella klimatförhandlingarna.

mobilen ska räDDa liV i afrika
Barnadödligheten i Malawi är en av världens högsta. I ett 

nytt EUfinansierat projekt på 3,7 miljoner euro ska infor

Mer än en 
handels högskola
Miljoner till en ny klimatkalkyl. Ny app ska rädda liv i Afrika. 
 Företagsekonomerna vill utbilda mer hållbara ekonomer. Nya sam-
arbeten ska ge miljövänligare städer och kollektivtrafik. Hållbarhet 
löpte som en röd tråd genom Ekonomihögskolans 2013.

ekonomihögskolan ViD lunDs uniVersitet:
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matikforskare vid Ekonomihögskolan i samarbete med bl.a. 

 forskare från universiteten i Cork och Oxford utveckla ny 

mobil teknik som ska hjälpa vårdpersonal i landet att tidigare 

och mer effektivt upptäcka och behandla allvarliga sjukdomar. 

 Professor Sven Carlsson är koordinator för projektgruppen 

från Ekonomihögskolan i Lund.

– Med hjälp av en digital sjukdomsmanual i mobilen kopp

lad till mätinstrument kan vi avläsa viktiga indikatorer som 

puls, kroppstemperatur och andning. På så sätt blir det lättare 

för vårdpersonal att använda den mobila manualen och ställa 

en korrekt diagnos. Det är ett stöd som i förlängningen räddar 

liv, säger han.

miljoner till båDe sPets och breDD
Forskningen vid Ekonomihögskolan förstärktes betydligt un

der 2013. Både talangfulla individer och starka forskningsmil

jöer belönades med stora anslag.

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram ini

tierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse där 33 lovande 

unga forskare får en summa mellan 59 miljoner kronor som 

långsiktigt ska finansiera deras forskning. I 2013 års omgång 

utnämndes Joakim Westerlund, professor i nationalekonomi 

vid Ekonomihögskolan, till programmet. Han kommer att 

utveckla bättre verktyg för ekonomisk analys som hjälper 

forskare att utvinna mer kunskap ur stora datamängder, så 

kallad paneldata.

I oktober anslog Handelns Utvecklingsråd 25 miljoner 

kronor till ett nytt nationellt excellenscenter för handelsforsk

ning vid Lunds universitet. Det nya centret ska ledas av Ulf 

Johansson, professor i marknadsföring vid Ekonomihögsko

lan, och involverar ekonomer, teknologer och samhällsvetare 

vid universitetet.

– Vi ska skapa en bättre bild av hur trender inom ehandel, 

kunnigare kunder och ökade krav på transparens påverkar 

handeln. Vi ska bland annat titta på hur butiksanställda bäst 

skapar värde i kundmötet och hur kunder anammar nya be

talningssätt, säger Ulf Johansson.

Ekonomihögskolans forskare är också en viktig kugge 

i den 300 miljoner kronor stora satsningen på framtidens 

hållbara kollektivtrafik, K2, med säte i Medicon Village vid 

Lunds universitet. 

– Visionen är att Sverige år 2030 ska vara en föregångare 

för kollektivtrafik som medel för utvecklingen av hållbara 

och attraktiva storstadsområden. Vi vill bl.a. bidra med den 

kompetens inom offentlig ekonomistyrning och affärsmodel

ler som krävs för att uppnå det, säger företagsekonomen 

Ulf Ramberg som sitter i ledningsgruppen tillsammans med 

föreståndaren Tom Rye, professor i trafikplanering från LTH.

utbilDningen blir mer internationell
Ekonomihögskolans Civilekonomprogram lades ner i början 

av 2013 för att anpassa utbildningen mot Bolognaproces

sen. Omläggningen var mycket lyckad. Ett omstrukturerat 

Ekonomie kandidatprogram lanserades till höstterminen och 

förstahandsansökningarna ökade med 93 procent vilket pla

cerade programmet som näst populäraste inom ekonomi och 

i topp fem totalt i Sverige.

Samtidigt bibehåller Ekonomihögskolan en fortsatt hög 

andel betalande internationella studenter*. Till höstterminen 

år 2013 började 96 betalande studenter vid något av Eko

nomihögskolans populära mastersprogram. En siffra som är 

bland de bästa i Sverige.

– Konkurrensen om ekonomistudenter på den globala 

utbildningsmarknaden är hård. Det är därför glädjande att 

vi lyckats göra våra mastersprogram attraktiva för inter

nationella studenter, säger Kristina Eneroth, prorektor på 

Ekonomihögskolan. k
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Anders Dahlvig, former IKEA Group CEO
Anders Schening, CEO, Primozone AB
Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö kommun 
Anna Pontén, Deloitte
Annica Hansson-Borg, Bergendahls Citygross  
Annika Sahlström, Leaf 
Antonio Ceballos, IKEA Communications AB
Arash Goldschenas, Primozone AB
Arne Anderson, Posten
Bengt Järrehult, SCA Hygiene  
Björn Almér, Barista Fair Trade Coffee 
Björn Hellberg, Sydsvenskan
Björn Sjögren, SeaWiik Music 
Bo Håkansson, Farstorp Invest 
Börje Noring, Skatteverket 
Cao Kaifan, TOPWAY International Education
Carina Lundberg Markow, Folksam 
Caspar Jansen, EY Netherlands 
Cecilia Kindgren-Bengtsson, Advokatfirman 
Lindahl AB
Cecilia von Perglas, Cloetta 
Chander Chawla, Friend in Cloud
Charlotta Falvin, TAT 
Charlotta Ranert, Pink Chili Consulting Group
Charlotte Hartelius Klaar, Lunds kommun
Christian Nilsson, Riksbanken 
Christina Chester, Tetra Pak
Christina Hammarstrand, Skatteverket
Christine Brimaro, Avega Group
Christoph Michalski, SCA Hygiene 
Daniel Oelker, Hilding Anders 
David Bodén, Copenhagen Malmö Port
David Cronström, Electrolux 
Jia Ying, CSR & Company 
Elisabeth Lagerstedt, Inquentia 
Ellen Hoas Ströman, Hungerprojektet 
Eric Hansén, Lundabryggeriet AB
Eric L. Brubaker, SKF
Eva Törning, Grant Thornton 
Fabian Hagman, Presis 
Ferdia Kehoe, Ortelius Management
Fredrik Björk, Sony
Fredrik Ericsson, KPMG
Fredrik Åström, Accenture
Geir Sviggum, Wikbor Rein 
Gey Widengren, PWC

Gustav Bergman, Kanban Marketing AB
Gustav Hernebrandt, Procter & Gamble
Hans-Christian Stoltz, CGI 
Helena Hed, Assa Abloy 
Jacob Gyllentri, WSP Sverige AB
Jan Andersson, Bergendahls
Jean-Luc Ferraton, Intrum Justitia
Jenny Hällstorp, Vectura 
Jenny-Ann Sundelöf, KLS Ugglarps AB 
Joakim Remelin, E.ON Sverige 
Joel Cooper, IMF 
Johan Andgren och Gustav Hernebrant, 
Procter & Gamble
Johan Lekholm, Mannheimer & Swartling
Johan Neuman, Axfood
Johan Wahlfors, Deloitte
John Gibe, IBM
Jonas Hansson, Novotek 
Jonas Michanek, Idélaboratoriet AB
Jonas Milton, Almega 
Jonas Selén, Ericsson
Jörgen Ekblad, Sony 
Kajsa-Stina Kalin, Sydsvenskan 
Karin Bovin, Axis Communications 
Katarina Kling, Decision Dynamics
Kicki Källestål, Sony   
Kitty Linnberger, Trafikverket   
Klas Eklund, SEB 
Lars Henningsson, Hotell Skansen Båstad
Lennart Åström, Alfa Laval
Linda Hensfelt, Skatteverket
Lisbeth Böhm, Effectus AB
Lucas Jonsson, Mannheimer & Swartling 
Magnus Astberg, Europeiska Kommissionen
Magnus Holst, IKEA Family 
Magnus Lindskog, Riksbanken 
Magnus Welander, Thule Group 
Magnus Äng, TopVisible AB
Malin Ruisjenaars, Axis Communications
Marc Kanter, PWC    
Maria Schäfer, MEKU 
Marianne Barner, Plan International
Marie Persson, Skanska 
Martin Moström, Retail House
Martin Stenberg, Rewir
Mats Dahl, CGI Sweden

Mats Lindroth, Duni 
Mats Sundgren, AstraZeneca   
Mattias Björnheden, Spotify
Micco Grönholm, Pyramid Communication
Michael Björn, Ericsson Consumer lab
Michael Hay, IKEA communications
Michael Tilly, Sony  
Mikael Burlin, Stena AB
Mikael Dudas, Accenture
Mikael Åkesson, Pareto 80/20
Niklas Dahlin, DS Smith Packaging
Oskar Ebbinghaus, Accenture
Oskar Sinha, PwC
Patrik Andersson, Procordia Group
Patrik Söderlund, Electronic Arts
Pauline Henrysson och Berhard Steiner, 
Qlikview
Per-Arne Sundbom, Konkurrensverket
Peter Bjellerup, IBM Sweden
Peter Kuylenstierna, Adsensus Consulting AB 
Peter Svensson, Nestle Nordic
Peter Torstensson, Alfa Laval   
Andreas Graflund, Nykredit Danmark
Peter Stagge, E.ON Tyskland 
Jani Saarinen, Kemira 
Johan Stierna, European Commission
Pia Heidenmark Cook, IKEA Group
Pär-Olof Johannesson, Terranet 
Richard Jansson, Capacent  
Robert Olsson, Bergendahls Citygross 
Sara Järdler och Hanna Löfström, PwC 
Sarah Fredriksson, Genovis 
Sean Duffy, The Duffy Agency
Sofie Larsson och Ellen Wolff, Tandvårds 
och läkemedelsförmånsverket
Susanne Hedin, Retorikbyrån AB
Svante Lifvergren, Skaraborg Hospital Group
Sven Christer Nilsson, Assa Abloy   
Sven Person, Airec 
Thomas Elger, Maersk
Thomas Johansson, TRR Trygghetsrådet 
Thomas Pålsson, Aspekta  
Torbjörn Valfridsson, Statkraft
Torsten Balslev, Nilsson Group
Willard Möller o Andreas Bodström, Mazars 
Yasemin Arhan Modéer, Anagram AB

Gästföreläsare från yrkeslivet 2013

caPital Partners
Handelsbanken 
Nordea 
Sparbanken Öresund 
Swedbank

senior Partners
Höganäs AB
Lindéngruppen
SEB
Sydsvenska Dagbladet
Tetra Pak
Trelleborg AB 

Partners
Arla Foods
Alfa Laval AB
Axis Communications AB

BE Group
Danske Bank
Deloitte
Ecolean AB
E.ON
Ernst & Young
Ericsson
Farstorp Invest
Färs & Frosta Sparbank
Gambro Group
GfK Sverige AB
Grant Thornton (Nytt)
Hilding Anders (Nytt)
Huawei
IKANO Fastighets AB
Inwido AB
JBT Foodtech
KPMG

Kraftringen Energi
Lunds kommun (Nytt)
Malmö stad
Mazars Set
MercedesBenz
Midway Holding AB
Orkla Foods
Prestera
PwC
Region Skåne
Sparbanksstiftelsen Skåne (Nytt)
SYSAV
Thule Holding AB
Wihlborgs Fastigheter

Partnerföretag
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Våra konsumtionsvanor förändras, inte minst 

bland yngre. Så när sängjätten Hilding Anders 

går in som partnerföretag vid Ekonomihög skolan 

lyssnar man in nästa  generations säng köpare.

Närmare kunden
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 Daniel oelker, kommunikationsdirektör på Hilding Anders, 

förklarar vikten av att marknadsförare har koll på hela värde

kedjan. En förväntad topp i försäljningen har konsekvenser 

från produktion till säljmötet i butik.

– Sängar är sällanköpsvaror. Det är viktigt att inte stirra sig 

blind på enbart varumärkeskännedom. Du måste också ha en 

bra relation med handlaren så att du får en bra plats i butik. 

Det handlar framförallt om att konvertera den  uppmärksamhet 

du får i butiken till en konkret affär, säger han.

 I bakgrunden växer knattret från studenternas nya lap

tops. Det case, som Daniel Oelker presenterat för master

studenterna på kursen i Market intelligence, handlar om att 

sätta sig i skorna på framtidens köpare av sängar. Caset har 

bäring på företagets ehandelsstrategi.

 Några veckor tidigare har de fått i uppdrag att iaktta 

hur kunder beter sig i butiken och i mötet med säljaren. Nu 

berättar studenterna om sina observationer och Daniel Oelker 

svarar på deras frågor om caset. En av studenterna frågar 

varför företaget valt att titta på ehandel.

 – Det är på grund av er. Vi har själva sett hur vanorna 

förändras. Ni jämför ofta produkter på nätet innan ni går in i 

butiken. Så hur kan vi med den bakgrunden få mötet i butik 

att stämma med och tillföra något till upplevelsen på nätet, 

säger han.

 Studenterna, som kommer från länder i Asien, Europa, 

Nord och Sydamerika, nickar igenkännande.

 

”Sängar är  sällanköpsvaror. Det är viktigt att inte stirra sig blind 
på enbart varumärkeskännedom.”

Daniel Oelker ritar upp årscykeln för 
försäljning av sängar på tavlan. Så snart 
det blir höst, och solen kryper längre ner 
på horisonten, klättrar försäljningsstatis-
tiken uppåt.
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 framtiDens meDarbetare 
Hilding Anders är störst på sängar i Europa, ledande i Asien 

och trea i världen. Med stora marknadsandelar i Ryssland och 

Kina och kunder som IKEA och Jysk är man i sann mening 

en global koncern. Under 2013 gick Hilding Anders in som 

nytt partnerföretag till Ekonomihögskolan. En av de saker 

Daniel Oelker hoppas få ut av samarbetet är att stärka sitt 

arbets givarvarumärke.

– Vi behöver föryngra oss och skapa större mångfald i fö

re taget och vill bli tydligare mot universitetsvärlden. Vi är mitt 

uppe i en stor omvandling och vill visa upp de spännande ut

vecklingsmöjligheter som finns här för studenterna, säger han. 

Att kunna ta in ett case på en av Ekonomihögskolans master

kurser har varit ett led i den ambitionen med sidovinsten 

att få färsk input på deras nya ehandelsinitiativ från nästa 

generations sängköpare. 

– Vi verkar i en traditionell industriell bransch. Vi behöver 

ständigt tänka över hur vi kan anamma och anpassa oss till 

nya konsumtionsmönster. Hur kommer vi närmare kunden i 

butiken? Hur utvecklar vi koncept som kan anpassas till indivi

duella behov och köpvanor? Utbytet med universitetsvärlden 

är viktigt när man ska hitta svar på de här frågorna, säger 

Daniel Oelker. k

elena bersaDschi 
/ MOLDAVIEN / 

JAG UPPSKATTAR VERKLIGEN DEN HÄR UTMANINGEN. HÄR FÅR 
VI ANVÄNDA KUNSKAPERNA FRÅN FLERA KURSER I ETT CASE. 
DET HJÄLPER OSS ATT KUNNA VÄLJA VILKA TEORIER VI SKA 
ANVÄNDA OSS AV FöR EN UPPGIFT.

ruben PanagoPoulus 
/ NEDERLäNDERNA / 

JAG GILLAR ÄMNET EFTERSOM DET ÄR SÅ SPECIFIKT. DET 
HANDLAR OM SÄNGINDUSTRIN, NÅGOT SOM JAG ANNARS INTE 
KOMMER I KONTAKT MED. TEORI KOPPLAS TILL PRAKTIK. JAG 
TYCKER ATT DET ÄR DEN STöRSTA LÄRDOMEN. NÄR MAN KAN 
ANVÄNDA DET SOM DU LÄRT I BöCKERNA TILL EN VERKLIG IDé, 
NÅGOT SOM SKA FUNGERA.

iDa bergsten
/ SVERIGE / 

DET ÄR ROLIGT EFTERSOM DET ÄR MER PRAKTISKT. 
MAN KOMMER UR STUDIEBUBBLAN OCH FÅR EN BÄTTRE BILD 
AV VERKLIGHETEN.

”Vi behöver föryngra oss och skapa större mångfald i företaget 
och vill bli tydligare mot universitetsvärlden.”
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I avhandlingen “Pricing capability development and its antecedents” har Linn Andersson, nydisputerad doktor i företags

ekonomi, studerat  B2Bföretag som verkar inom traditionell tillverkningsindustri på mogna marknader. Studien bygger på 

59 intervjuer med anställda på ett skandinaviskt tillverkningsföretag som har verksamhet i nästan 50 länder.

Priset som höjer 
marginalerna

Governance

Pricing

Capability

Development

Representatives’

Perception 

and Motivation

Managerial Perception

– Governance structure

– Opportunities

Managerial Motivation

Experience

and 

Repetition
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hur kan företag bli bättre På att sätta Priser? 
För att lyckas förbättra prissättningen i företaget är det viktigt att bistå säljare med analysverktyg såsom 

lönsamhetsberäkningar, modeller för beräkning av priser, försäljningsargument, guidning för hur priser ska 

motiveras och tydliga riktlinjer gällande prisavdrag.

Monetära incitament, exempelvis rörlig lön till säljare baserat på vilken vinstmarginal de presterar, tenderar 

generellt ha liten påverkan på vilken vinst säljaren presterar. Anledningen är att företag som hanterar långva

riga kundrelationer är mycket beroende av personliga kontakter mellan säljaren och inköparen hos kunden. 

I sådana situationer behöver säljaren support och verktyg för att distansera själva prisdiskussionen från 

den personliga relationen. Risken är annars att säljaren upplever det som obekvämt att argumentera om pris 

och istället ger prisavdrag fastän kunden egentligen är villig att acceptera priser utan avdrag eller rabatter.

Vem kan Dra nytta aV Dina resultat? 
Resultaten är relevanta för företag som hanterar långvariga kundrelationer och där kundkontakterna och 

kundrelationerna till stor del hanteras av enskilda säljare.

Vilken betyDelse kan resultaten tänkas ha i framtiDen?
Säljare inom traditionell tillverkningsindustri har ofta goda tekniska kunskaper om de produkter de säljer. 

Däremot har de ofta behov av bättre analysverktyg, prissättningsmodeller och hjälp med att motivera priser. 

Så att ”enbart” ge monetära incitament är inte tillräckligt för att maximera vinstmarginalen. I framtiden kan 

man tänka sig att allt fler B2B företag implementerar fler och bättre prissättningsrutiner och resurser då 

detta ofta har en positiv inverkan på priset. k

På många företag finns en uppfattning om att  priser  bestäms automatiskt 
av ”marknaden”, det vill säga  kunder, konkurrenter eller andra marknads-
aktörer. 

En ny studie vid Ekonomihögskolan visar att  företagen faktiskt har 
stora möjligheter att förbättra  lönsamheten genom att införa bättre ruti-
ner och resurser för  pris sättning och på så sätt förbättra vinstmarginalen. 
Vi  passade på att intervjua studiens författare, Linn  Andersson, om vad 
som ligger bakom resultaten.

11lunD business reView 2014 
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När åsikterna går isär. Två statistikforskare har skapat ett genomsnitt av 509 svenska opinions-
undersökningar mellan 2006-2013 för att komma närmare det sanna värdet för partisympatier. 
Vissa opinionsinstitut kramar snittet, andra spretar. Här nedan ser du snittet och spridningen 
för Sveriges två största partier, Moderaterna i blått och Socialdemokraterna i rött.
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När åsikterna 
går isär
Två forskare vid Ekonomihögskolan har utvecklat en ny statis-
tisk metod som avslöjar opinionsinstitutens favoritpartier och 
om det finns systematiska fel i mätningarna.
I Sverige är det val 2014 och resultaten från opinionsinstitutens 
undersökningar av det svenska folkets partisympatier kommer 
dugga allt tätare. En viktig fråga blir då: Spelar det någon roll 
vilken opinionsmätning du tar del av?
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Det låter enklare än vad det är. Många statistiska metoder ger 
nämligen felaktiga resultat om man använder dem på andelar 
istället för absoluta mått, som vikt och längd.

 statistikerna Jakob Bergman och Björn Holmquist har 

utvecklat en ny statistisk metod som gör det möjligt att 

komma närmare det ”sanna värdet” för partisympatier, alltså 

det resultat man skulle få om alla i befolkningen svarade på 

frågan: Vad skulle du rösta på om det vore val idag?

– Problemet som vi har löst är hur man skapar ett genom

snitt för andelar, t.ex. procent av väljarna som skulle rösta 

på ett visst parti. Det låter enklare än vad det är. Många 

statistiska metoder ger nämligen felaktiga resultat om man 

använder dem på andelar istället för absoluta mått, som vikt 

och längd, säger Jakob Bergman, universitetslektor i statistik.

Metoden har många tillämpningar. Som exempel har 

forskarna valt att göra ett genomsnitt av 509 svenska parti

sympatimätningar mellan 2006 till 2013. 

– Novus, SCB, Sifo och YouGov ligger nära den samman

vägda skattningen medan Sentio Research, Skop och United 

Minds ligger längst ifrån, säger Jakob Bergman. 

Resultaten kan alltså användas för att se hur mycket olika 

opinionsinstitut avviker från ”det sanna värdet”, men också om 

de systematiskt tenderar att över eller underskatta vissa partier.

– Tittar man t.ex. på United Minds så ser man att institutet 

tenderar att underskatta Moderaterna, Folkpartiet, Centern 

och Socialdemokraterna samt överskatta Sverigedemokrater

na och Övriga partier, medan Skop tenderar att överskatta de 

borgerliga och underskatta Sverigedemokraterna och Övriga 

partier i förhållande till den sammanvägda skattningen, säger 

Jakob Bergman.

Metoden baseras på en forskningsartikel av Bergman 

och Holmquist som publicerades i Scandinavian Journal of 

Statistics under 2013. k
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Mobilen ska 
rädda liv i Afrika
Barnadödligheten i Malawi är en av värl-

dens högsta. I ett nytt EU-finansierat pro-

jekt kommer forskare från Lund, Cork och 

Oxford att utveckla ny mobil teknik som 

ska hjälpa vårdpersonal i landet att tidigare 

och mer effektivt upptäcka och behandla 

allvarliga sjukdomar.



15lunD business reView 2014 



16 lund business review 2014 

På malawis landsbygd använder hjälporganisationernas 

vårdpersonal en sjukdomsmanual kallad IMCI som Världshäl

soorganisationen, WHO, tagit fram för att ställa diagnoser. 

Det är en gedigen produkt i tryckt format med vägledande frå

gor och svar, men otymplig och svår att använda i fältarbete.

– Vi kommer att använda en digital variant av IMCI för 

mobilen och utrusta vårdpersonal med smarta telefoner och 

lättare mätinstrument. Det finns även tankar på att använda 

lättare solpaneler till att ladda mobilen med, säger Sven Carls

son, professor i informatik och ansvarig för forskningsgruppen 

från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet har sin bas på hälsokliniker utanför 

städer i norra Malawi. Forskare från flera länder, däribland 

England, Sverige, Norge och Malawi, kommer att samarbeta 

med hjälporganisationer på plats. Sven Carlsson tycker att 

projektnamnet, Supporting LIFE, är välfunnet.

– Med IMCI i mobilen kan vi koppla mätinstrument till 

telefonen för att avläsa viktiga indikatorer som puls, kropps

temperatur och andning. På så sätt blir det lättare för vård

personal att använda manualen och ställa en korrekt diagnos. 

Det är ett stöd som i förlängningen räddar liv.

Av 1000 levande födda barn i Malawi dör 133 innan 

deras femårsdag. Många gånger är det i sjukdomar som 

är behandlingsbara, exempelvis malaria och diarré. EU

projektet Supporting LIFE finansieras med 3,7 miljoner 

euro och ska bidra till FN:s målsättning att minska barna

dödligheten med två tredjedelar fram till 2015.

Utöver bättre diagnoser kommer den information som vård

personalen samlar in via mobil teknik ge en bild av sjukdomar

nas geografi, vilket gör det lättare att planera och distribuera 

läkemedel och att, i ett tidigt skede, identifiera eventuella 

epidemier.

Från Institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan 

kommer professor Sven Carlsson, docent Odd Steen, doktor 

Bo Andersson och doktor Nicklas Holmberg medverka i pro

jektet. Gruppen mottog 2012 IBM:s innovationspris ”Ideas 

for a Smarter Planet” för VacSam, ett beslutsstödsystem som 

skapar säkrare rutiner för att fasa in en person från ett annat 

land i ett nationellt vaccinationsprogram. k



”Med IMCI i mobilen kan vi koppla mätinstrument till telefonen 
för att avläsa viktiga indikatorer som puls, kroppstemperatur 
och andning.”
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K2: 
Med resenären 
i centrum
K2-centret med säte i Lund ska göra Sveriges 

kollektiv trafik till en internationell förebild 

för hållbar samhällsutveckling. Och med 

en finansiering på 300 miljoner kronor över 

12 år är vi nyfikna på hur.
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ulf ramberg är universitetslektor på Ekonomihögskolan, 

och sitter i ledningsgruppen för det nya tvärvetenskapliga 

K2centret. Vi har träffats över en kopp kaffe i Lund. Utanför 

caféet parkerar två studenter sina cyklar, några andra springer 

andfått till bussen. En påminnelse om att kollektivtrafiken är 

en naturlig del av vår vardag. Så för att utveckla framtidens 

kollektivtrafik måste forskarna först skapa sig en bild av beho

ven och attityderna, inte minst hos hos dagens resenärer. 

– Frågan kring samproduktion är viktig. Liksom Nike ut

vecklar nya löparskor med sina användare, så kan vi utforska 

möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken tillsammans med 

branschen, och där är ju t.ex. samarbete med resenärerna en 

viktig del, säger Ulf Ramberg.

Man skulle kunna tro att forskning om framtidens klimat

smarta kollektivtrafik mest borde engagera ingenjörer, tekno

loger och en och annan stadsplanerare. Så är inte fallet. 

– Mycket av tekniken finns redan. Många gånger är det 

beteendet som släpar efter och även får beslutsfattare att vila 

på hanen. Därför behövs också ekonomer, samhällsvetare och 

humanister för att hitta rätt incitament och drivkrafter bakom 

en omställning till hållbar kollektivtrafik och samhällsutveck

ling, säger Ulf Ramberg. 

För att införa klimatvänliga teknologier behöver branschen 

insikter om hur man ska organisera, lagstifta och finansiera 

en sådan förändring. 

– En knäckfråga är att uppskatta hur stor resenärernas be

talningsvilja är för hållbara alternativ. Det blir förstås skillnad i 

kalkylen om det offentliga måste subventionera 50 % istället 

för 30 % av kostnaderna för dessa transporter.

 Här har forskare från Ekonomihögskolan värdefull kun 

skap  och kompetens att tillföra när K2 går in i en full drifts

fas, från 2015 och framåt. Det handlar till exempel om att 

undersöka  vilka affärs och styrningsmodeller som krävs för 

att övergången till klimatsmartare kollektivtrafik ska vara 

ekonomiskt hållbara för resenärer, företag och kommuner. En 

doktorandtjänst inom området finansiering och styrning av 

kollektivtrafiken har också utlysts.

Det stora Pusslet
Forskarna vet redan en hel del om för och nackdelar med olika 

upplägg och transportlösningar. Problemet är att kunskapen 

inte har kommit kollektivtrafikbranschen tillgodo. En av K2:s 

huvuduppgifter är därför att överbrygga det kunskapsgapet 

så att de kan möta framtidens utmaningar, förklarar Tom Rye, 

föreståndare för K2 och professor i trafikplanering vid LTH.

– Vi håller på att inventera den kunskap som redan finns 

För att införa klimatvänliga teknologier behöver branschen 
insikter om hur man ska organisera, lagstifta och finansiera en 
sådan förändring. 
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på området. Sedan ska vi paketera och sprida den på nya sätt 

så att branschen kan tillgodogöra sig kunskapen från den 

annars lite svårsmälta akademiska formen, säger han. 

Det finns som sagt många teknologier för framtidens 

kollektivtrafik, om det så är elektroniska bussar eller förar

lösa tåg. Ett exempel är möjligheten att införa gemensamma 

mobilbiljetter för storstäderna i Sverige. Något som skulle 

underlätta för resenärerna och få positiva miljömässiga och 

ekonomiska effekter.

– Här är den största utmaningen att se hur en sådan lös

ning ska organiseras och passa in i landets juridiska ramverk. 

Vår huvuduppgift blir därför att lägga det större pusslet för 

hur dessa tekniker ska passa in i systemen och bidra till en 

hållbar samhällsutveckling, förklarar Tom Rye.

 

På rätt sPår
Det är ett stort pussel forskarna ska lägga. Ett år in i den 

tvååriga fasen att etablera K2 så har en rad samarbetspartners 

inom näringsliv, akademi och politik knutits närmare centret. 

Och med uppbackning från de tongivande myndigheterna och 

storstadsregionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö ser 

projektet ut att vara på rätt spår mot framtidens kollektivtrafik.

 Bakom caféet där jag suttit med Ulf Ramberg ligger ett 

stort grått parkeringshus. En vacker dag, när vi gått över till 

klimatsmartare alternativ, kanske de betraktas som fornmin

nen över bilens århundrade. När vi ställt om till ett hållbart 

samhälle. Men även en hållbarhetsrevolution måste finansi e

ras och organiseras. k

Kollektivtrafik anses vara en viktig del i att utveckla 

hållbara och attraktiva storstadsområden, vilka i sin tur 

utgör hörnstenar för den ekonomiska utvecklingen och 

samhällets välfärd.

K2 står för kunskap och kompetens. Centrets uppdrag 

är att undersöka och visa hur kollektivtrafik kan bidra till 

en hållbar samhällsutveckling. Visionen är att Sverige ska 

vara en föregångare på området år 2030.

K2 beräknas omsätta omkring 300 miljoner kronor över 

en tolvårsperiod och har sin hemvist på Medicon Village 

i Lund. Verksamheten finansieras till en tredjedel av VIN

NOVA, Formas och Trafikverket, till en tredjedel av Västra 

Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region 

Skåne och till en tredjedel av Lunds universitet, Malmö Hög

skola och Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI).

”Vår huvuduppgift blir därför att lägga det större pusslet 
för hur dessa tekniker ska passa in i systemen och bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.

19lunD business reView 2014 
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”Här kan vi hjälpa handeln 
att lyfta blicken och  synlig -
 göra de strategier som 
 människor använder för att 
fylla sin konsumtion med 
 mening och innebörd.”
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En våg av pålästa kunder svämmar över 
butikerna. Beväpnade med  smartphones, 
jämför de priser och kvalitet på nätet 
och briljerar med sina kunskaper om de 
 senaste produkterna. Handeln har förlorat 
informa tionsövertaget över kunderna. 
Nu ska ett nytt center vid Lunds univer
sitet hjälpa handeln att möta utmaningen. 

Kan nån 
kan kunden

granska artikel

21lund business review 2014 
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De butiker Vi hanDlar i, från elektronikkedjor till 

matvarubutiker, är en av samhällets största arbetsgivare. 

Enbart i Sverige är över 100 000 anställda inom handeln. De 

senaste åren har ny teknik och förändrade kundbeteenden 

ställt gamla idéer på ända för hur branschen ska bedriva sina 

verksamheter. 

För att möta utmaningen anslog Handelns Utvecklingsråd 

25 miljoner kronor under 2013 till ett nytt nationellt center för 

handelsforskning vid Lunds universitet. Centret kommer att 

engagera såväl ekonomer och teknologer som samhällsvetare, 

och ska fokusera på varuflödet och kundmötet, två bärande 

pelare för en fungerande och effektiv handel. 

– I två huvudprojekt, Ehandel och Kunnigare kunder, 

vill vi skapa en bättre bild av hur dessa trender påverkar de 

här delarna av handeln, säger Ulf Johansson, professor i 

marknads föring vid Ekonomihögskolan och föreståndare för 

det nya handelscentret. 

Handeln tvingas ofta tänka kortsiktigt. När tempot är 

högt och marknadsundersökningarna duggar tätt är det lätt 

att tappa det större perspektivet menar Cecilia Fredriksson, 

professor i etnologi vid Campus Helsingborg, som också sitter 

i centrets ledningsgrupp. 

– Här kan vi hjälpa handeln att lyfta blicken och synlig

göra de strategier som människor använder för att fylla sin 

konsumtion med mening och innebörd. Vi hoppas öka med

vetenheten om handelns möjligheter och ansvar i samspelet 

med omvärlden. Det kan hjälpa dem att undvika att uppfinna 

hjulet på nytt och samtidigt reflektera över sin roll i samhället 

i stort, säger hon.

Den Pålästa kunDen 
– Förr stod folk med mössan i handen och tog snällt emot 

förslag från butikspersonalen. Idag är situationen omvänd. 

Kunden vet mer än säljarna, och det är få som kommer in i 

en elektronikbutik utan att veta vad de vill ha och vad det 

kostar, säger Ulf Johansson. 

Vi går upp i vad vi köper med passion. Kollar tester och 

recensioner, jämför priser och läser upp om produkterna. Med 

smartphones i hand har kunderna blivit vandrande bibliotek. 

När kunderna vet mer om produkterna blir det svårare för 

butikspersonalen att vägleda kunden och tillföra värde i kund

mötet. En av centrets uppgifter är att säkra kunskapsöverfö

ringen mellan akademi och handeln. Som ett led i detta ska 

man utbilda anställda inom handeln, bland annat i syfte att 

stärka butiksanställdas förmåga att skapa värde i kundmötet. 

Hållbarhet, etik och miljömedvetenhet blir också allt 

viktigare. Redan idag finns appar som låter kunder avläsa 

om produkter innehåller skadliga ämnen. Ulf Johansson tror 

själv att det kommer bli en marknad för transparens, där 

organisationer tar fram certifieringar som hjälper medvetna 

Centrumet kommer att vara tvärvetenskapligt och foku sera på 
forskning kring varuflödet och kundmötet

”Förr stod folk med mössan i handen och tog snällt emot förslag 
från butikspersonalen. Idag är situationen omvänd.”

gå till kassa





24 lund business review 2014 

konsumenter att sålla bra produkter från dåliga. 

Men dagens kunder är inte bara orsak till huvudbry. De 

ger också mer och skapar nya marknader och möjligheter 

menar Ulf. 

– När foodies säger till livsmedelsföretagen, ”Nu får ni 

vakna! Vänligen ta in den eller den produkten”, händer nå

got. Det är inte längre producenten som lanserar och skapar 

efterfrågan på produkten. Det är kunderna som styr. De blir 

en del av att skapa nya marknader för produkter, säger han. 

uPPleVelsen mellan nät och butik 
Försäljningen på nätet ökar. Samtidigt vill vi känna på och se 

produkterna. Därför fortsätter vi att handla i fysiska butiker. 

Den här kombinationen av växande ehandel och fysiska buti

ker får konsekvenser för företagets varumärke och varuflödet 

i lager och butik. Jens Hultman, docent i marknadsföring som 

ska leda Ehandelsprojektet, pratar om balansen mellan den 

fysiska och den elektroniska butiken och konsten att sam

ordna kundmötet över flera kanaler. 

– Hur säkerställer man att kunden känner att hon är i en 

viss butik, också på nätet. Det handlar om igenkänning och 

förtroende. Den upplevelsen är avgörande för varumärkets 

image. Vi kommer därför att titta på hur man som handlare 

med traditionella fysiska butiker kan integrera en ehandels

lösning i sin affärsmodell, säger han. 

De nya sätt vi handlar på sätter press på det fysiska varuflödet. 

Butiker som säljer på nätet bygger upp stora centrallager. 

Produkterna skickas direkt till kunden istället för att vända i 

en fysisk butik. även här är balansen i varuflödet mellan butik 

och lager viktig. Ett exempel är hur vi utnyttjar nätbutikernas 

generösa returpolicy för att testa varor hemma och returnera 

dem vi inte vill behålla. 

– Det här beteende skiljer sig markant från fysisk och 

elektronisk butik. I takt med att vi köper mer på nätet ökar 

kraven på koordination av varuflödet, effektiv förpackning 

och logistik. Här kommer forskare vid Lunds Tekniska Hög

skola att kunna bidra med viktiga insikter, säger Jens Hultman. 

Nätet har gjort oss kunnigare. Det har gjort oss skickligare 

på att använda tekniken till vår hjälp. Samtidigt ställer det nya 

krav på handelns förmåga att tillfredsställa våra behov både 

på nätet och i butik. En stor utmaning. Men med lite hjälp 

ska det nog gå. k

slutför köP

Från vänster: Annika Olsson, 
professor i förpackningsteknik, 
och Cecilia Fredriksson, profes-
sor i etnologi, Ulf Johansson, 
professor i marknadsföring, 
Jens Hultman, docent i mark-
nadsföring.

Hållbarhet, etik och miljömedvetenhet blir också allt viktigare. 
Redan idag finns appar som låter kunder avläsa om produkter 
innehåller skadliga ämnen.
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I ett nytt samarbete med Eon ska forskare vid 
 Ekonomihögskolan titta på hur energibranschen 
kan anpassa sig till nya konsumentmönster, dra 
nytta av ny  teknik och främja en så låg klimat-
påverkan som möjligt.

Den smarta staden
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”Framtidens energisystem utmanar befintliga  affärsmodeller. 
Forskarna ska därför titta på vilka mekanismer som driver 
 användarnas värdering av olika tjänster … ”

Thomas Kalling, professor i strategi vid Ekonomihögskolan.

inom en inte alltför avlägsen framtid kan du komma att bo 

i värmetröga hus som hämtar el och värme från förnybara 

energikällor och lagrar energi i huskroppen. När du vill tjäna 

lite extra pengar kanske du väljer att själv producera energi 

och sälja i något av de smarta elnät som är kopplat till huset.

– Energisektorn står inför stora förändringar. Ökad med

vetenhet kring miljö, teknisk utveckling och nya regelverk 

förändrar spelreglerna för hur och av vem energi produceras, 

levereras och konsumeras. Förändringar som kommer att på

verka hur olika aktörer förpackar och erbjuder sina tjänster, sä

ger Thomas Kalling, professor i strategi vid Ekonomihögskolan.

Under 2013 var han med och startade upp samarbets

projektet Förnyelse i kundrelationer inom energisektorn. Eon 

satsar 2,5 miljoner kronor på projektet som engagerar tre 

forskare från Ekonomihögskolan i Lund. Tanken är att både 

företag och forskare ska bli klokare på den framtida energi

konsumenten och de affärsmodeller som kan skapa värde för 

miljö, kund och företag.

– Samarbetet är en fördjupning av vår satsning på håll

bara städer. Vårt mål är att kunna leverera energi med minsta 

möjliga miljöpåverkan och hitta affärsmodeller som kan stödja 

upp kring den ambitionen, säger Johan Mörnstam, chef för 

Business Innovation på Eon.

Framtidens energisystem utmanar befintliga affärsmodeller. 

Forskarna ska därför titta på vilka mekanismer som driver 

användarnas värdering av olika tjänster, och vilken inverkan 

dessa mekanismer har på kundernas beteende, och i förläng

ningen även pris och volymkänslighet.

– Vilka värderingar, prioriteringar och överväganden 

kom mer att vara drivande i människors val av energitjänster 

och energileverantör i framtiden? Här vill vi lära känna den 

framtida kon sumenten av energi och titta på hur aktörer i 

branschen, exempelvis Eon, möter kundernas behov, säger 

Thomas  Kalling. k

Samarbetsprojektet, Förnyelse i kundrelationer inom 

energi  sektorn, handlar om framtidens affärsmodeller för 

energisektorn och omfattar 2,5 miljoner kronor över tre 

år. Projektet ingår i ett övergripande avtal mellan Eon 

och Lunds univer sitet, som, utöver nya affärsmodeller, 

inbegriper forskning för att utveckla ny teknik och nya 

energisystem för värmetröga hus.
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Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram instiftat av Knut och Alice 
 Wallenbergs Stiftelse där Sveriges mest lovande unga forskarna får upp till 7,5 
miljoner kronor för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. I slutet av 2013 ut-
nämndes professor Joakim Westerlund till det prestigefyllda programmet. Under 
2014 tillträder han som ny professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan.

Prestigefyllt anslag 
till ny professor

Bakom lagens bokstav

joakim westerlunDs forskning inriktar sig på ekonometrisk analys som använder statistiska metoder för 

att lösa ekonomiska problem. Som Wallenberg Academy Fellow kommer han att utveckla den vetenskapliga 

grunden för analys av paneldata, det vill säga stora datamängder om länder, företag och individer. En ökad 

tillgång till detaljerade register och databaser har medfört en explosionsartad utveckling inom fältet, vilket 

bland annat har skett på en del lösa antagande. Joakim kommer att systematiskt utvärdera och omarbeta 

de rutiner och antaganden som ligger till grund för ekonometriska analyser, vilket kan ge mer pricksäkra 

analyser och prognoser. k

Allt fler specialfall och undantag har gjort avtalsrätten svårare, och där-
med dyrare att förstå. Nu ska handelsrättsforskare vid Ekonomihögskolan 
se om inte de allmänna rättsreglerna trots allt räcker till. 

lagen släPar efter. Ny teknik och innovativa affärsmodeller i gränslandet mellan produkt och tjänster 

har gett upphov till nya avtalstyper utanför de allmänna principerna i avtalsrätten. Denna fragmentisering 

av avtalsrätten skapar en osäkerhet om vad som gäller. Följden är ökade transaktionskostnader eftersom 

parterna, istället för att kunna åberopa befintliga regler för exempelvis köp av varor, måste skriva omfattande 

egna avtal, ofta med hjälp av dyra konsulter. 

– De här avtalen är inte sällan svåra att överblicka och vi vet inte om dessa avtal håller i domstol. Och 

eftersom de flesta skrivs av leverantörerna så kan man misstänka att de inte skyddar beställaren i önskvärd 

utsträckning, säger Jonas Ledendal jur. dr. i handelsrätt vid Ekonomihögskolan.

Jonas deltar i projektet ”Avtalsrätten i omvandling” som fått 1,4 miljoner i anslag från Torsten Söderbergs 

stiftelse och leds av professor Boel Flodgren. Han tittar på tjänstefiering, det vill säga vad som händer när 

man gör tjänster av tidigare produktbaserade affärsmodeller.

Molntjänster är ett sådant exempel. Tidigare köpte eller hyrde man en server att lagra sin data på. Nu 

avtalar man om en tjänstefierad produkt, det vill säga tillhandahållande av en lagringskapacitet i molnet av 

servrar. För sådana avtal saknas lagregler och rättspraxis. Här får forskarna hitta de allmänna principerna 

bakom till exempel reglerna för köp eller hyresavtal och se om de håller vatten för en juridisk tolkning. 

– Fördelen med en sammanhållen avtalsrätt är att det blir lättare att överblicka och tillämpa rättsreglerna 

på nya avtalsförhållanden, säger Jonas Ledendal.

I projektet ska forskarna också studera hur frågor kring nationellt och internationellt, offentligt och privat 

samt betydelsen av immateriella tillgångar omvandlar avtalsrätten. k
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I antagningsstatistiken för 2014  seglade Ekonomihögskolans nya program 
Master's in Management upp som det femte mest sökta i Sverige. Inte då-
ligt med tanke på att det är första gången programmet startar.

Ny management   -
utbildning i topp fem

uniVersitets- och högskoleråDets antagningsstatistik för höstterminen 2014 visar att Lunds uni

versitet och Ekonomihögskolan är ett populärt val för magister och masterstudier i Sverige. Fyra av de fem 

mest sökta masterutbildningarna i Sverige finns vid Lunds universitet.

Årets raket är programmet Master's in Management, som har premiär höstterminen 2014. Redan innan 

programstart seglar det in som Sveriges femte mest sökta magister eller masterprogram, med totalt 648 

sökande studenter från hela världen.

– Det gäller att veta vad företag och studenter efterfrågar. Det är vanligt idag att man vill kombinera 

en examen som t ex civilingenjör eller jurist med en ekonomutbildning och då passar en ettårig utbildning i 

management bra. Man får helt enkelt bra jobb när man är klar, säger Håkan Pihl, Director of Education vid 

Ekonomihögskolan som utvecklat programmet. 

Ekonomihögskolans utbildningar lockar studenter från hela världen och på listan över de 25 mest sökta 

magister och masterutbildningarna för höstterminen 2014 finns 9 utbildningar från Lunds universitet med 

– varav 6 av dem hör hemma på Ekonomihögskolan.

– Vi har ca 50 procent internationella studenter och 50 procent med svensk utbildningsbakgrund. Den 

blandningen är det inte så många andra lärosäten som kan matcha I Sverige, säger Kristina Eneroth, prorektor 

vid Ekonomihögskolan.

För femte året i rad återfinns Sveriges populäraste masterutbildning på Ekonomihögskolan vid Lunds 

universitet. Det är International Marketing and Brand Management som med totalt 970 sökande till 50 

utbildningsplatser är landets mest eftertraktade masterprogram. k
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Vilken kalkyl är 
bäst för klimatet?

Nuvarande utsläppsmått missar  viktiga 
 effekter av handeln mellan länder. 
 Professor Astrid Kander har en lösning. 
Nu har hon fått tre miljoner kronor för 
att rita om den globala utsläppskartan 
och undersöka  vilken betydelse hennes 
nya modell kan  få för FN:s interna  tio-
nella klimatförhandlingar.
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astriD kanDer är Professor i ekonomisk historia med 

inriktning mot energi och hållbar utveckling vid Ekonomi

högskolan. Hon är också en medveten konsument. Cyklar 

till jobbet, äter mest vegetariskt, och sopsorterar. Samtidigt, 

som ekonom, vet hon att såväl politiker och företag som 

konsumenter behöver rätt incitament och styrinstrument för 

att ställa om till en mer hållbar utveckling. Ett av dessa är 

hur man mäter koldioxidutsläpp. Men de nuvarande måtten 

har brister. 

– Lite förenklat kan man säga att nuvarande utsläppsmått 

antingen bortser från utsläpp kopplade till ett lands import 

eller utsläpp kopplade till exporten. Därför leder utsläppsmåt

ten till fel klimatpolitik eftersom de missar viktiga effekter av 

länders utrikeshandel, säger Astrid Kander.

Hon har därför, tillsammans med filosofen Magnus Jiborn, 

lanserat en ny metod för att redovisa utsläpp som löser detta 

på ett elegant sätt. Metoden ger större incitament för poli

tiker att satsa på grön teknik även för exporten och för den 

enskilde konsumenten att hjälpa till att få vårt klimat på fötter 

igen. Men låt oss först backa bandet lite.

tionsteknik i exportindustrin. Det spelar alltså ingen roll om 

ett land använder stenkolsproducerad el och ineffektiv teknik 

för sin exportindustri, detta blir ju importlandets ansvar. 

– Produktionsmetoden skapar inga incitament att minska 

klimatpåverkan som orsakas av landets import, medan kon

sumtionsmetoden skapar inga incitament att minska klimat

påverkan som orsakas av landets export. Nuvarande mått 

missar alltså miljöpåverkan från handeln mellan länder, säger 

professor Kander.

en mer rättVis klimatkalkyl
Astrid Kanders nya redovisningmetod är en hybrid av produk

tions och konsumtionsmetoden. Hennes kalkyl utgår från 

konsumtionsmetoden men ger, liksom produktionsmetoden, 

också incitament till investeringar i ren teknik som minskar 

utsläpp i exporten.

– Vi tar det bästa av två världar. Varje land hålls helt 

ansvarig för sin produktionsteknologi till exporten samtidigt 

som man är ansvarig för invånarnas totala konsumtion, säger 

Astrid Kander.



”Vi tar det bästa av två världar. Varje land hålls helt ansvarig 
för sin produktionsteknologi för exporten samtidigt som man är 
ansvarig för invånarnas totala konsumtion”

så fungerar nuVaranDe utsläPPsmått
Klimatdebatten domineras idag av två metoder för att redovi

sa nationella koldioxidutsläpp. Den vanligaste är produktions

metoden som också ligger till grund för ländernas officiella 

redovisning till exempelvis FN. Här räknar man alla utsläpp 

från produktionen av varor och tjänster inom landets gränser. 

Allt från närodlade morötter till rostfritt stål på export.

Produktionsmetoden har kritiserats för att den inte tar 

hänsyn till utsläpp som vår konsumtion orsakar på annat håll 

i världen, till exempel genom att vi importerar produkter som 

tillverkats med smutsigt teknik från utlandet. Rika länder i väst 

har därför anklagats för att ”städa sin egen bakgård, men 

slänga över skräpet till grannen”. 

Konsumtionsmetoden är ett svar på den kritiken. Då redo

visar man utsläpp från produktionen av de varor och tjänster 

som landets invånare konsumerar, oavsett var i världen de 

uppstår. Det innebär att utsläpp som sker i exempelvis Kina 

för att producera svenska konsumtionsvaror räknas som Sve

riges ansvar. Konsumtionsmetoden inkluderar landets import 

i kalkylen medan utsläpp från den del av produktionen som 

exporteras räknas bort. 

Konsumtionsbaserad redovisning är problematisk efter

som den inte tar hänsyn till klimateffekterna av ett lands ex

port, eller till investeringar i klimateffektiv energi och produk

För att ta hänsyn till effekter av utrikeshandeln har hon tagit 

hjälp av så kallade NEGAemissioner. De är ett mått på de 

globala utsläpp som inte blivit av till följd av att produktionen 

förlagts till ett mindre koldioxidintensivt land.

Anta exempelvis att Sverige exporterar 1000 ton stål till 

Kina, som producerats med koldioxidsnål svensk el. Eftersom 

den svenska stålproduktionen är mer klimateffektiv än den 

kinesiska minskar de globala utsläppen jämfört med om Kina 

hade producerat stålet själv.

– Vi beräknar omfattningen av de utsläpp som inte blir av 

tack vare ett lands jämförelsevis mer klimateffektiva export. 

Dessa negativa eller sparade utsläpp, så kallade NEGAemissio

ner, kommer sedan det rena exportlandet till godo, säger Astrid.

När ett land exporterar till ett annat land som har mer 

nedsmutsande teknologi för samma varugrupp får det tillgo

doräkna sig NEGAemissioner som motsvarar mellanskillnaden 

mellan utsläppen från produktionen i det exporterande landet 

och de utsläpp som skulle ha blivit av om samma varor produ

cerats med importlandets teknologi. Samtidigt behäftas det 

importerande landet med motsvarande EXTRAemissioner. 

– Om NEGAemissioner är moroten att investera i smart 

teknologi när man exporterar produkter så är EXTRAemis

sioner piskan att se över sin egen produktionsteknologi när 

man importerar varor, förklarar Astrid Kander.
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Energimyndigheten, ska hon att undersöka vilken betydelse 

hennes nya metod kan få för FN:s internationella klimatför

handlingar. 

Projektet är ett samarbete mellan forskarna Astrid Kander 

och Magnus Jiborn i Lund och Tommy Wiedmann och Dan 

Moran i Sydney, Australien. Med hjälp av en omfattande data

bas över CO2flöden i global handel som finns vid universitetet 

i Sydney ska man göra beräkningar av såväl konsumtionsba

serade utsläpp som NEGAemissioner från 1990 och framåt. 

Genom att inkludera utrikeshandeln i modellen ger Kan

ders och Jiborns klimatkalkyl rätsida på ländernas incitament 

att minska sin klimatpåverkan. Om metoden vinner gehör 

i klimatdebatten kan redovisningsmetoden visa sig bli ett 

viktigt styrinstrument i ett framtida klimatavtal. k

En stor fördel med att räkna på det här sättet är att länder 

kan tillgodoräkna sig investeringar i ren teknik och koldioxidfri 

energi som vatten, vind och biobränslen, även för exporten. I 

Kanders metod tjänar alla länder på att maximera sina NEGA

emissioner och samtidigt begränsa sina EXTRAemissioner. 

I praktiken innebär det att röra sig mot en koldioxidneutral 

produktion för alla varor man handlar med internationellt.

– Metoden ger länderna ansvar för det som de kan 

påverka: sin egen konsumtion, genom individuella val, och 

landets teknik och energisystem, genom politik, säger hon.

en metoD för klimatförhanDlarna
Under 2013 fick Astrid Kander närmare 8 miljoner kronor i 

anslag till forskning om hållbara energisystem. I ett av dem, 

Utrikeshandelns påverkan på koldioxidutsläpp, finansierat av 

Astrid Kander, professor i ekonomisk historia, får nära 8 miljoner kronor i anslag till forskning om hållbara energisystem. 
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K Production based account      K Consumtion based account      K NEGA-adjusted CBA
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Svenska NEGA-emissioner för 2008 i miljoner ton 
 koldioxid, fördelat på varugrupper. 

Från v till h: Sveriges utsläpp i miljoner ton koldioxid 
enligt produktions-, konsumtions- och NEGA-metoden. 

 sVeriges utsläPP meD olika mått

	 a Produktionsmåttet utgår från utsläppen som skett inom ett lands gränser. I produktionsperspektivet har 
  Sverige koldioxidutsläpp på 7 ton/person och år.
	 b Konsumtionsmåttet räknar utsläpp från de varor som konsumeras i landet oavsett var i världen de 
  produceras. I konsumtionsperspektivet har Sverige koldioxidutsläpp på ca 9 ton/person och år.
	 c NEGA-justerat konsumtionsmått. NEGA-emissioner är undvikna utsläpp globalt sett genom ren export. 
  Detta mått utgår från konsumtionsmåttet men gör det det möjlighet för länder att fullt ut tillgodoräkna 
  sig investeringar i ren teknik och koldioxidfri energi som vatten, vind och biobränslen, även för exporten. 
  Med detta sätt att räkna har Sverige koldioxidutsläpp på cirka 4 ton/person och år.
 

 tVå kraV På reDoVisningsmetoD för utsläPP 

 För att en redovisningsmetod ska fungera effektivt som instrument för minskade utsläpp, bör den uppfylla två krav:
	 a Summan av alla länders nationella utsläpp ska vara lika med de totala globala utsläppen. Annars finns  

 inget som garanterar att man faktiskt uppnår de globala klimatmålen även om varje enskilt land uppfyller 
  sina åtaganden.
	 b Ansvaret bör fördelas i förhållande till vad olika länders invånare faktiskt kan påverka. Det gäller nivå och  
  sammansättning på den egna konsumtionen och det egna landets energisystem och produktionsteknologier.
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Om det blir något globalt klimatavtal i Lima 2014 
 eller Paris 2015 återstår att se. Förhandlarna är annars 
 välkomna att få inspiration från studenterna i Lund.

Klimat-
förhand lingarna 
i Lund
När studenterna i Hållbar utveckling ska ta 
fram ett globalt klimatavtal ställs de  inför 
 samma problem som förhandlarna i FN:s inter-
nationella klimatsamtal. 
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kerstin enflo är forskare i ekonomisk historia och under

visar på kursen i Hållbar utveckling: teori, empiri och debatt. 

Efter att ha gått Ekonomihögskolans lärarkurs i att skriva case

övningar kom hon på en lämplig utmaning till sina studenter.

– Vi ger miljökursen varje höst och jag brukar koppla ett 

av seminarierna till de faktiska klimatförhandlingarna i FN 

det året. Studenterna får företräda olika länder och sedan 

argumentera och försöka skriva på ett fiktivt klimatavtal.

Att skriva ett klimatavtal är klurigt. Klimatförhandlingarna 

bygger mycket på tanken om en historisk klimatskuld. Länder 

som USA och Sverige som släppt ut mycket genom historien 

förväntas ta ett större ansvar än de nya utsläppsländerna 

Brasilien och Kina. Frågan är om vi som lever idag kan hållas 

ansvariga för handlingar som ägde rum innan vår tid?

– Kursmomentet synliggör hur en verklig beslutssituation 

kan se ut, och vilken betydelse historien har för att vi ska 

förstå länders agerande i miljöfrågan, säger Kerstin Enflo.

En annan knäckfråga gäller tekniköverföring och patent. 

Många uländer vill få tillgång till ny grön teknologi från väst 

men våra patentregler sätter käppar i hjulen. Samtidigt behövs 

patent för att skapa incitament att uppfinna och utveckla ny 

grön teknik. 

En tredje stötesten är ländernas olika agendor. En utsatt koali

tion av ögrupper som riskerar att drunkna när vattennivåerna 

stiger ställs mot stora oljeexportörer som Ryssland och Saudi

arabien. Små länder med ambitiösa klimatmål, t.ex. Sverige 

och Danmark, vill påskynda utvecklingen hos energislukande 

tillväxtländer som Brasilien och olje eller kolberoende super

makter, som USA och Kina.

– För att förstå problematikens huvudkärna och göra 

prognoser om framtiden så måste man lära sig om den eko

nomiska historien, hur tillväxt, teknik och miljö flätas samman 

i klimatförhandlingarna, säger Kerstin Enflo.

Komplicerade frågor till trots, caseövningen uppskattas 

mycket av studenterna.

– Det var jättekul. Jag fick en bättre uppfattning av hur 

de stora staterna ställer sig till globala klimatavtal och hur 

samarbetsförmågan ser ut mellan staterna. Trots att det var 

på låtsas kändes det som att man fick en hyfsad uppfattning 

av de svårigheter som kan förekomma under de riktiga COP

förhandlingarna, säger Stina Nylinder som deltog i seminariet. 

Om det blir något globalt klimatavtal i Lima 2014 eller 

Paris 2015 återstår att se. Förhandlarna är annars välkomna 

att få inspiration från studenterna i Lund. k

Kerstin Enflo, fil. dr. i ekonomisk 
historia, tränar sina studenter 
i klimatförhandlingar.
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Lundaekonomen, Anders Dahlvig, är övertygad om att 
det går att kombinera hållbarhet med lönsamhet. Som 
koncernchef för IKEA mellan åren 1999-2009 var han en 
föregångare i att minska företagets miljöpåverkan och ta 
ett större ansvar för  produktionsvillkoren. 
Samtidigt ledde Anders Dahlvig företaget genom en 
 period av stor tillväxt och god lönsamhet.

Framtidens ekonom

Anders Dahlvig, koncernchef för IKEA, engagerar sig i utbildningen vid Ekonomihögskolan. Här delar han med 

sig av sina lärdomar till studenter i internationell marknadsföring.

36 lunD business reView 2014 
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lära ut samhällsansvar: När man går ut bör man känna sig övertygad om, att genom att tjäna samhället 

mycket bredare, kan man kombinera lönsamhet med att vara en god samhällsmedborgare. Och det är ju en 

av utbildningens uppgifter, att göra det trovärdigt. Att visa på kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet.

förstå hur internet påverkar affären: Internet förändrar många affärer, inte bara detaljhandeln. Det är 

numera en integrerad del av verksamheten, och det måste också återspeglas i utbildningen, inte bara inom 

marknadsföring och kommunikation.

Den globala biten: Det är många som har svårt att klara av att ”go global”. Samtidigt är det en förutsättning 

för att klara sig idag. Att köpa och sälja globalt. Det är viktigt att lära studenterna problematiken runt det.

Idag sitter Anders Dahlvig i styrelsen för internationella företag som H&M, Kingfisher, Oriflame och Axel 

Johnson AB. Han är också medlem av Ekonomihögskolans Rådgivande kommitté där han brinner för utbild

ningsfrågorna. Här delger han vad morgondagens ekonomer behöver ha med sig ut i arbetslivet: 

37lunD business reView 2014 
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Globaliseringens 
mythbusters
Hur slår globaliseringen mot olika före-
tag och yrkesgrupper? Professor Fredrik 
Sjöholm får nya miljoner för att  utmana 
gamla handelsteorier. Hans forskning 
kan öka insikten i hur globaliseringen 
 påverkar sysselsättning och löner 
i inter nationella företag.

39lunD business reView 2014 
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The number of young people out of work  globally is nearly as 
big as the population of the United States
”Generation  Jobless”, The Economist, April 2013
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Bakgrund: Sverige är inne i en omfattande globaliseringsprocess som förändrar ekonomin. På 20 år har svensk exports del 

av landets BNP gått från 30 till 50 procent. Svenska bolag har blivit multinationella företag med stora delar av verksamheten 

utomlands. Fler utländska investeringar hittar hit och andelen arbetskraft i utlandsägda multinationella bolag har ökat 

från 9 till 30 procent. 

traDitionell hanDelsteori utgår från att arbetsmark

naden är fullständigt flexibel med full sysselsättning som följd. 

Arbets kraft, företag och olika kontrakt, som till exempel löner, 

anpassar sig smidigt till marknaden enligt principen om utbud 

och efterfrågan. Den synen utmanas av senare tids forskning. 

– Nyare teorier betonar istället olikheter på arbetsmarkna

den, t.ex. att löner är trögrörliga och att matchningsproces

sen mellan arbetstagare och arbetsgivare kan ge upphov till 

långvarig arbetslöshet, förklarar Fredrik Sjöholm, professor i 

nationalekonomi vid Ekonomihögskolan.

Tillsammans med Fredrik Heyman, adjungerad lektor vid 

Ekonomihögskolan och docent vid Institutet för Näringslivs

forskning (IFN), har han fått totalt 5,2 miljoner kronor från 

Torsten Söderbergs stiftelse (2,5Mkr) och Forte (2,7 Mkr) för 

att empiriskt undersöka effekterna av ökad internationell 

integration på arbetsmarknaden. 

– Vi kommer bland annat att undersöka löne och syssel

sättningseffekter av ökad internationalisering för olika typer av 

arbetskraft och i olika typer av företag, säger Fredrik Heyman.

Deras forskning ligger rätt i tiden. Under 2013 målade 

tidningen The Economist en dyster framtidsbild av arbets

marknaden för ungdomar.

”The number of young people out of work globally is 

nearly as big as the population of the United States” (”Gene

ration Jobless”, The Economist, April 2013)

Fokus i gamla teorier ligger typiskt på hur globaliseringen 

slår mot olika typer av arbetskraft, t.ex. hög och lågutbildad 

personal. Men många är arbetslösa trots högre utbildning. 

– Globalisering leder också till förändringar i efterfrågan 

på arbetskraft med likartad bakgrund, t.ex. utbildning, men 

som är sysselsatta i olika yrken. Exempelvis stiger efterfrågan 

på personer med kompetens inom logistik och sjunker på 

personer involverade i produktion, säger Fredrik Sjöholm.

Enligt de nya teorierna förklaras detta delvis av att företag 

skiljer sig markant åt även inom snävt definierade industrier. 

Olika företag påverkas olika av globalisering. Effekten på en 

viss typ av arbetskraft, t.ex. förändringar i lön, kan därför skilja 

sig åt beroende på typ av företag. 

– Ofta har globalisering en tendens att gynna arbetskraft 

i stora företag och missgynna arbetskraft i mindre företag. Så 

en civilingenjör kan komma att påverkas både negativt och 

positivt av globaliseringen beroende på i vilken typ av företag 

som han jobbar i, förklarar Fredrik Sjöholm och fortsätter. 

– Globalisering är en av faktorerna som påverkar syssel

sättningen. Hur pass väl politiker, företagare och arbetskraft 

förstår och förmår anpassa sig till de nya förutsättningarna i 

en global ekonomi är avgörande för framtiden. Här hoppas 

vi kunna bidra med insikter. k

”Ofta har globalisering en tendens att gynna arbetskraft i stora 
företag och missgynna arbetskraft i mindre företag.”

”Fokus i gamla teorier ligger typiskt på hur globaliseringen 
slår mot olika typer av arbetskraft / … / många är arbetslösa trots 
högre utbildning.”
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Modejätten H&M anses, trots hård granskning i media, ligga i 
framkant inom ansvarstagande och hållbarhet. Under Ekonomi-
högskolans partnerkonferens 2013 deltog Helena Helmersson, 
global hållbarhetschef på H&M, i en paneldiskussion på temat 
”Vad är företagens ansvar?”. Vi passade på att be henne lista vad 
som är viktigast för ett lyckat hållbarhetsarbete.

a

b

c

Så blir du mer framgångsrik 
i ditt hållbarhetsarbete 

hitta mätbarhet. Hur visar vi att hållbarhet är lönsamt? I vissa fall är det enkelt. Om du t.ex. sparar 

energi så går kostnaderna ned direkt. I andra fall är det knivigare. Hur visar vi att satsningar på sociala 

frågor gör företaget mer lönsamt? Men du kan också vända på det. Kommer vi kunna fortsätta att vara 

lönsamma i framtiden om vi inte arbetar för en hållbar utveckling och tar ansvar för att vår närvaro är 

bra för människor som bor där? Jag är övertygad om att det inte går. Därför är det viktigt att hitta sätt 

att mäta hur vår närvaro påverkar miljö, samhälle och ekonomi.

förankra uppåt. Mätbarhet gör det lättare att driva viktiga förändringar internt. Men för att fram-

gångrikt kunna integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten är det avgörande att ha fullt stöd 

från ledningen.

Värna om dina viktigaste intressenter. För H&M är det anställda och kunder. Synliggör de saker som 

behöver förbättras och kommunicera framsteg i hållbarhetsarbetet. Det är viktigt att bygga en stolthet 

internt för de tillfällen det blåser snålt i omvärlden. I de mätningar vi gör kan vi också se hur hållbarhet 

blir allt viktigare för våra kunder. Vi jobbar därför hårt för att våra kunder ska känna sig trygga med att 

handla hos oss och inspirera dem till medvetna val.

samarbeta. Det är viktigt att jobba med sitt eget beteende men man kan inte göra allt själv. Det är 

i samarbeten kring gemensamma mål med partners, leverantörer och konkurrenter m.fl. som du kan 

påverka och åstadkomma större förändringar.

d

42 lunD business reView 2014 



43lund business review 2014 

Under 2013 tillkom 13 nya partneruniversitet till Ekonomihögsko-
lan vid Lunds universitet. Det är en internationell skara lärosäten. 
Från University of Edinburgh i Skottland eller Aalto University i 
Finland till Peking University i Kina. Partnerskapen ökar möjlig-
heterna till internationella utbytesstudier för studenterna och sam-
arbeten i utbildning och forskning. Många av Ekonomihögskolans 
partneruniversitet är certifierade enligt någon av de prestigefyllda 
ackrediteringarna, EQUIS, AACSB eller AMBA, som garanterar en 
hög internationell kvalitet i utbildning och forskning. k

Internationella kontakter

43lunD business reView 2014 
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FEKIS, Sveriges största ämneskonferens i företagsekonomi, hölls 
2013 på Ekonomihögskolan i Lund. Under två dagar i oktober stöt-
tes och blöttes företagsekonomins roll i att verka för en mer hållbar 
värld av tongivande akademiker, företagsledare och politiker. 

– Vad gör ett företag lönsamt? Bättre pris och kvalitet än konkurrenterna. Jo, visst. Men det finns fler faktorer. 

Du kanske inte får ett framgångsrikt företag om du inte har koll på de här frågorna. Det är viktigt att få in i 

grundutbildningen, sade Peter Norman, Sveriges finansmarknadsminister i ett anförande under konferensen. 

Ekonomihögskolans företagsekonomer var värd för årets FEKISkonferens på temat ”Företagsekonomi 

för en hållbar värld”. Med över 330 anmälda, och alla de 28 lärosäten i Sverige som har ekonomutbildning 

representerade, var årets upplaga den största hittills. 

Företagsekonomi är Sveriges största akademiska ämne med mer än 37 000 studenter per år. ämnets 

storlek och tyngd förpliktigar anser Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

– Vad kan vi som ansvarar för ekonomutbildningar göra? Det är i stor utsträckning våra studenter, i 

egenskap av framtida chefer på olika nivåer i företag och förvaltning, som kommer att få göra jobbet och ta 

ansvaret för en omställning. Då blir det angeläget för oss att få ett fokus på hållbarhet i våra utbildningar. 

FEKIS 2013 belyste hur hållbarhet och ansvarstagande omfattar hela det ekonomiska verksamhetsområdet. 

Från ägaransvar och redovisning av miljökostnader till proaktiva CSRinitiativ där företag t.ex. hjälper till att 

lösa globala miljöfrågor eller stödja utvecklingen av närsamhället. 

Många deltagare vittnade om att konferensen ökat medvetenheten om den breda efterfrågan på eko

nomer med solida kunskaper inom hållbarhet och ansvarstagande och gett inspirerande exempel på hur 

utbildningsansvariga kan möta det behovet. k

Den goda konferensen

Från v till h: Paneldiskussion under FEKIS 2013 med Peter Norman, finansmarknadsminister, Kerstin Lindell, 
VD på Bona AB, Anders Dahlvig, f.d. koncernchef IKEA, och Anders Svensson, VD för ICA Sverige.
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Utbildningsutbud

45lunD business reView 2014 

Program På grunDniVå 
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.
Politices kandidatprogrammet*, 180 hp
Politicies kandidatexamen/Bachelor of Science in Politics 
and Economics 
kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och 
 nationalekonomi**

friståenDe kurser 
Ekonomihögskolan erbjuder ett brett utbud av fristående kurser 
inom ämnesområdena ekonomisk historia, företagsekonomi, 
handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik.

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)
management (60 hp)
managing People, knowledge and change (60 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 Mad-
rid 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 doktors-
examen ges inom Ekonomihögskolans samtliga discipliner, d v s 
inom ekonomisk historia, forskningspolitik, företagsekonomi, 
handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik.

*Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga 
institutionen vid Lunds universitet. 

**Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga 
och Filosofiska institutionen vid Lunds universitet.
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Ekonomihögskolan leds av en styrelse med 
ansvar för hela verksamheten. Ekonomihög
skolans styrelse är beslutande och beredande 
organ för grundutbildning, forskning och 
forskarutbildning inom Ekonomihögskolans 
verksamhetsområde samt ansvarig för 
områdets administrativa uppgifter avseende 
ekonomi, organisation, anställningar, perso
nal och kontaktverksamhet. 

Verksamheten leds av rektor Fredrik Anders
son, prorektor Kristina Eneroth, vicerektor 
Mats Benner och kanslichef Alf Rosenbäck.

fakultetsstyrelsen för 
ekonomihögskolan

ledamöter

John Abrahamson, Senior Banker, 
SEB Investment Banking, ordförande
Fredrik Andersson, professor, rektor
Kristina Eneroth, docent, prorektor, 
vice ordförande
Kristina Artsberg, docent
Sven Carlsson, professor
Kerstin Enflo, doktor
Axel Hilling, docent
Sonja Opper, professor

företrädare för studenter

Clarissa Sia-Ljungström, Lunds doktorandkår
Anna Svärd, Lundaekonomernas studentkår
Anton Blidheim, Lundaekonomernas 
studentkår

allmänföreträdare

Ingrid Bengtsson-Rijavec, Hälso och 
sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Lena Henningsson, VD StableTable 
Scandinavia AB
Thomas Håkansson, f.d. kommunalråd

företrädare för anställda med  
närvaro- och yttranderätt

Göran Anderson, SACO
Peter Schüller, OFR/S
Maria Lindberg, SEKO

övriga

Alf Rosenbäck, kanslichef

Ekonomihögskolans ledning

Ekonomihögskolans rådgivande kommitté

Rådgivande kommittén utgör ett samrådsor
gan för Ekonomihögskolan och företrädare 
för näringsliv och offentlig förvaltning. 
Rådgivande kommittén bistår Ekonomihög
skolans ledning med stöd i strategiska frågor.

externa ledamöter

Fredrik Arp, ordförande
Dr h.c., i Hilding Anders 
International samt Qioptiq
John Abrahamson
Dr h.c., Senior Banker, 
SEB Investment Banking
Jonas Abrahamsson
Koncernchef och VD, 
E.ON Nordic och E.ON Sverige
Robert Andreen
VD, Nordic Capital

Anders Dahlvig
Styrelseordförande, New Wave, 
styrelseledamot i Kingfisher och H&M
Göran Grosskopf
Professor, Dr h.c., 
styrelseordförande INGKA Holding B.V.
Jörg Himmelmann
VD, MercedesBenz Sverige
Bo Håkansson
Dr h.c., styrelseordförande, 
Farstorps Gård och Förvaltnings AB
Håkan Jeppsson
VD, Inwido AB
Pia Kinhult
Ordförande regionstyrelsen, Region Skåne
Jenny Lindén Urnes
VD, Lindéngruppen AB

Lars Ljungälv
VD, Sparbanken Öresund
Stephan Müchler
VD, Sydsvenska Industri och 
Handelskammaren
Lennart Nilsson
Dr h.c., VD Pethlé AB samt 
Crafoordska stiftelsen
Peter Nilsson
VD, koncernchef Trelleborg AB
Sven-Christer Nilsson
Ripasso Energy AB
Dan Olofsson
Styrelseordförande, Danir AB
Hans Pihl
Senior Partner, Deloitte AB
Jan Söderberg
Dr h.c., Söderbergföretagen

Fakta och statistik
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Ekonomi och nyckeltal

Ekonomihögskolans utbildningsprofil 2013 (helårsstudenter, procent)

Grundnivå,   50 % 
program 

Grundnivå,  30 % 
fristående kurser 

Avancerad nivå,  2 % 
fristående kurser 

Avancerad nivå,  18 % 
program

Intäkter 2013, totalt: 351,7 (Mkr)

Statsanslag  80,3 
forskning 

Statsanslag  187,6 
grundutbildning 

Bidrag  71,7 

Uppdrag och 12,1 
försäljning 

Kostnader 2013, totalt: 345,2 (Mkr)

Personal  240,6 

Universitets 35,2
gemensamt 

Lokaler  31,5 

Avskrivningar 3,7 

Övrig drift 34,2

Nyckeltal

2011 2012 2013

Helårsstudenter 4 006 3 781 3 738

Forskarstuderande 104 106 108

Personal 314 345 331

Största bidragsfinansiärer 2013 (intäkter, Mkr)

2013  

Vetenskapsrådet 17,1

Sten K. Johnsons Stiftelse 4,0

Forte, forskningsrådet för hälsa och samhällsliv 5,9

Ragnar Söderbergs Stiftelse 3,2

Crafoordska stiftelsen 2,7
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Internationellt utbyte 2013
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Ekonomihögskolans internationella studentutbyte 2013

20 26

100 92

109

187

22

72 72

Utresande studenter
Totalt antal 303

Inresande studenter
Totalt antal 379

Ekonomihögskolans partneruniversitet

Europa  53 

Asien  21 

Nordamerika  16 

Australien och 
Nya Zeeland 11 

Sydamerika 1 

Totalt antal  102

Studenter på magister och masterprogram, HT 2013

Studenter med  299
svensk grundexamen 

Studenter inom  220
övriga EU/EES

Studenter utanför 
EU/EES 132

Totalt påbörjade 651 studenter ett av Ekonomihögskolans  
magister eller masterprogram höstterminen 2013.

Internationellt studentutbyte 2013 fördelat 
på världsdelar, procent

Europa  44 % 

Asien  28 %

Nordamerika  21 %

Australien  7 %
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Professorer

Michael Björn, adjungerad professor 
i företagsekonomi
Joakim Gullstrand, professor i national
ekonomi, särskilt internationell ekonomi
Sylvia Schwaag-Serger, adjungerad 
professor i forskningspolitik
Maria Stanfors, professor i 
ekonomisk historia

Docenter

Susanne Arvidsson, företagsekonomi
Louise Bringselius, företagsekonomi
Andreas Inghammar, handelsrätt
Kristian Jönsson, nationalekonomi
Gert Paulsson, företagsekonomi
Diamanto Politis, företagsekonomi
Jens Rennstam, företagsekonomi
Sverre Spoelstra, företagsekonomi
Veronika Tarnovskaya, företagsekonomi

universitetslektorer

Anders Anell, företagsekonomi
Oskar Henkow, handelsrätt
Björn Johansson, informatik
Peter Jönsson, företagsekonomi
Sara Louise Muhr, företagsekonomi
Magnus Nilsson, företagsekonomi
Diamanto Politis, företagsekonomi
Joan Roses, ekonomisk historia
Tommy Shih, företagsekonomi
Amanda Sonnenfeldt, handelsrätt
Caroline Wigren-Kristoferson, 
företagsekonomi
Christina öberg, företagsekonomi
Anders ögren, ekonomisk historia

Faculty appointments 2013

Ekonomiska aspekter på infertilitet – en 
studie av arbetsutbud och intergeneratio-
nell rörlighet hos ofrivilligt barnlösa par 
som genomgår assisterad befruktning, 
2,9 Mkr, Forte. Professor Petter Lundborg, 
Nationalekonomiska institutionen.

What can we expect of expectations? 
Modelling Expectations with Microdata, 
2 Mkr (3 år), Handelsbankens forskningsstif
telser. Professor David Edgerton, National
ekonomiska institutionen.

Beteendeaspekter av institutionell design, 
7,5 Mkr (4 år), Ragnar Söderbergs Stiftelse. 
Docent Tommy Andersson, Nationalekono
miska institutionen.

Browaldhstipendium för internationell 
rekrytering, 1,59 Mkr (3 år), Handelsban
kens forskningsstiftelser. Professor Fredrik 
Sjöholm, Nationalekonomiska institutionen. 

Competition, public provision, and orga-
nisations in health care and elderly care, 
3,3 Mkr (2 år), Konkurrensverket. Professor 
Fredrik Andersson, Nationalekonomiska 
institutionen.

Postdoc Scholarship, 0,65 Mkr (1 år), 
 Handelns Utvecklingsråd. Dr. Emma Run
nemark, Nationalekonomiska institutionen.

Lön efter möda eller lön efter kön. Köns-
killnader före den moderna arbetsmark-
nadens genombrott, 0,86 Mkr (1 år), IFAU. 
Docent Maria Stanfors, Ekonomiskhistoriska 
institutionen.

Long-Term Persistence and Change: 
The Economic Geography of Sweden 
1800-2010, 1,3 Mkr (1 år), Crafoordska 
stiftelsen. Dr. Kerstin Enflo, Ekonomisk
historiska institutionen.

The effects from foreign trade on CO2 
emissions, 3 Mkr (2 år), Energimyndigheten. 
Professor Astrid Kander, Ekonomiskhistoriska 
institutionen.

The resurgence of agriculture in Latin 
America – A comparative analysis of its 
 effects on poverty reduction and inequa-
lity, 2,6 Mkr, (4 år), Vetenskapsrådet. 
Docent Martin Andersson, Ekonomisk
historiska institutionen.

Who did the dirty work? Energy 
embodied in European and global trade, 
1800-1970, 5 Mkr (2 år), Vetenskapsrådet. 
Professor Astrid Kander, Ekonomiskhistoriska 
institutionen.

Trade Money and Finance in the Shadow 
of the War: Neutral Sweden in WWI, 
2 Mkr (3 år), Handelsbankens forsknings
stiftelser. Docent Anders Ögren, Ekonomisk
historiska institutionen.

Sustainable Society (SuS), 4 Mkr (4 år), 
EON. Thomas Kalling, Företagsekonomiska 
institutionen.

Banks’ lending decisions and variations 
in aggregate credit supply, 2 Mkr (2 år), 
Handelsbankens forskningsstiftelser. Dr. Jens 
Forssbæck, Företagsekonomiska institutionen.

Forming of National Center of Excellence 
in Retail Research (NACERR), 25 Mkr (4 år). 
Handelns Utvecklingsråd (HUR). Professor Ulf 
Johansson, Företagsekonomiska institutionen.

Financial contract theory and entrepre-
neurship, 2 Mkr (2 år), Handelsbankernas 
forskningsstiftelser. Professor Frédéric 
Delmar, Sten K. Johnson Centre for 
Entrepreneurship.

Innovation in networks, 1 Mkr (2 år), Han
delsbankens forskningsstiftelser. Dr. Tommy 
Shih, Företagsekonomiska institutionen.

Studies in Functional Stupidity, 2 Mkr, 
Handelsbankens forskningsstiftelser. 
 Professor Mats Alvesson, Företagsekono
miska institutionen.

Avtalsrätten i omvandling, 1,4 Mkr (2 år), 
Torsten Söderbergs Stiftelse. Seniorprofessor 
Boel Flodgren, Institutionen för handelsrätt.

Dynamical stochastic models for efficient 
spatial analysis of linkages in financial 
markets, 4,3 Mkr (3 år), Vetenskapsrådet. 
Professor Krzysztof Podgorski, Statistiska 
institutionen.

Impacts of multi-scale macroeconomic 
variables on market risks, 3,1 Mkr (2 år), 
Riksbankens Jubileumsfond. Professor 
Krzysztof Podgorski, Statistiska institutionen.

Supporting LIFE (Supporting Low-cost 
Intervention For disease control), 3,7 Mkr 
(2 år), 7th Framework of the European 
Union (FP7). Professor Sven Carlsson (lokal 
projektledare), Institutionen för informatik 
och John O`Donoghue, UCC. 

Större forskningsanslag och donationer 2013
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Doktorsavhandlingar 2013

Linn Andersson, Företagsekonomiska 
institutionen: Pricing capability development 
and its antecedents.

Pernilla Broberg, Företagsekonomiska 
institutionen: The Auditor at Work – A study 
of auditor practice in Big 4 audit firms.

Kristina Bäckström, Företagsekonomiska 
institutionen: An exploration of leisure shop-
ping in retail store environments: Illumina-
ting meanings, manifoldness and dynamics 
in consumers shopping experiences.

Serhiy Dekhtyar, Ekonomiskhistoriska 
institutionen: Early life origins of health and 
well-being in modern Sweden.

Jens Dietrichson, Nationalekonomiska 
institutionen: Designing Public Organizations 
and Institutions: Essays on Coordination and 
Incentives.

Lina Maria Ellegård, Nationalekonomiska 
institutionen: Political conflicts over public 
policy in local governments.

Thomas Eriksson, Nationalekonomiska 
institutionen: Empirical Essays on Health and 
Human Capital.

Zhi Geng, Statistiska institutionen: Structural 
Models of Network Contacts Between Actors 
Governed by Activity and Attraction.

Anna Häger Glenngård, Företagsekono
miska institutionen: Objectives, actors and 
accountability in quasi-markets: Studies of 
Swedish primary care.

Andreas Hatzigeorgiou, Nationalekono
miska institutionen: Information, Networks 
and Trust in the Global Economy - Essays on 
International Trade and Migration.

Lena Hohenschwert, Företagsekonomiska 
institutionen: Making B2B Sales Interactions 
Valuable - A Social and Symbolic Perspective.

Kajsa Holmberg, Ekonomiskhistoriska 
institutionen: Behind the counter. Female 
inroads, obstacles and careers in the Swedish 
commercial bank sector, 1885-1937.

Daniela Mihailescu, Institutionen för 
Informatik: Explaining the use of an 
Implementation Methodology in Enterprise 
Systems Implementation context: a critical 
realist perspective (INF), 30/5

Utmärkelser och förtroendeuppdrag 2013

Andrés Palacio, Ekonomiskhistoriska institu
tionen: Mind the gap, Inequalities in infant 
and child mortality: the case of Colombia, 
1967-2010.

Wipawee Victoria Paulsson, Institutionen 
för Informatik: The complementary use of 
IS technologies to support flexibility and 
integration needs in budgeting.

Paul Pierce, Institutionen för informatik: 
Using Alliances to Increase ICT Capabilities.

Luciana Quaranta, Ekonomiskhistoriska 
 institutionen: Scarred for Life. How conditions 
in early life affect socioeconomic status, 
reproduction and mortality in Southern 
Sweden, 1813-1968.

Emelie Stenborg, institutet: Making sense of 
risk – An analysis of framings in media of the 
chemical risks of textiles, toys and paint.

Universitetsadjunkt Anneli Carlsson, 
Institutionen för handelsrätt, 2013 Highly 
Commended Paper Award – International 
Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management.

Professor Hans Carlsson, Nationalekonomis
ka institutionen, styrelseledamot i Neptunus 
AB och Visolvia AB.

Professor Sven Carlsson, Institutionen 
för informatik, Regional editor och en av 
grundarna för Knowledge Management 
Research 6 Practice, medlem av Editorial 
board för Journal of Decision Systems och för 
European Journal of Innovation Manage
ment, samt för Crisis Communications, 
styrelsemedlem i Svenska Informations 
System Akademin (SISA).

Professor Frédéric Delmar, Sten K. Johnson 
Centre for Entrepreneurship, medlem av 
Editorial board för Entrepreneurship Theory 
and Practice, Strategic Organization och 
Journal of Business Venturing, redaktör för 
Organization Studies och Strategic Entrepre
neurship Journal.

Professor Martin Dribe, Ekonomiskhistoris
ka institutionen, Editorial board för Popula
tion Family, and Society och för Historical Life 
Course Studies samt Ejournal International 
Institute for Social History, Guest editor, 
special issue Demographic Research 2012, 
2013/14. Elektor, Forte/FAS. Ledamot i 

styrgrupp för Demografisk databas för Södra 
Sverige, Landsarkivet i Lund. Rådgivande 
kommitté Riksarkivet, SweCens.

Professor Ulf Elg, Företagsekonomiska 
institutionen, medlem av European  Editorial 
Advisory Board för Journal of World Business, 
European Retail Research och International 
Business Review. Sakkunnig för Ragnar 
Söderbergs Stiftelse och Norges forsknings
råd. Outstanding Author Contribution Award 
Winner at the Literati Network Awards for 
Excellence 2013 for kapitlet “Managing 
Political Actors Through Network Partners: 
MarketDriving Multinationals in Emerging 
Market” som publicerats i International 
Business and Management.

Dr. Kerstin Enflo, Ekonomiskhistoriska 
institutionen, medlem av Scandinavian 
Economic History Review (SEHR).

Docent Erik Green, Ekonomiskhistoriska 
institutionen, redaktör för African Economic 
History Working Paper series.

Professor Joakim Gullstrand, National
ekonomiska institutionen, styrelseledamot i 
Mistra Biotech.

Professor Christer Gunnarsson, Ekonomisk
historiska institutionen, ordförande för 
The panel for research in economics under 
the Committee for Development Research 
(Uforsk), styrelsemedlem i Stiftelsen 
Gapminder.

Personal

Professor Mats Alvesson, medlem i 
Handelsbankens forskningsråd.

Docent Tommy Andersson, Nationaleko
nomiska institutionen, styrelsemedlem i 
Society for Economic Design, COST Action 
on Computational Social Choice.

Professor Tommy Bengtsson, Centrum för 
ekonomisk demografi, medlem av Editorial 
board för Historical Life Course Studies, 
Guest Editor för Social Science and Medicine, 
2013/4. Medlem av Executive Committee of 
Social Science and History  Association, med
lem av IUSSP panel Pathways to wellbeing 
and health, medlem av Ececutive Committee 
for Social Science and History Association och 
ESF Standing Comittee for Social Sciences.

Docent Andreas Bergh, 
 Nationalekonomiska institutionen, styrelse
medlem för Fores.

Dr. Martin Blom, Företagsekonomiska 
institutionen, Vice ordförande för Malmö 
Viltvårdsförening.

Professor Cécile Brokelind, Institutionen för 
handelsrätt, medlem av Editorial board för 
Svensk Skattetidning.

Professor Benny Carlson, Ekonomisk
historiska institutionen, medlem i styrgrupp 
Somali Information and Business Centre.
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Docent Bo Göransson, Företagsekonomiska 
institutionen, Senior editor för Electronic 
Journal of Information Systems in Developing 
Countries, medlem av Editorial board för 
Journal of Science and Technology Policy and 
Management, Fellow vid Science, Technology 
and Innovation Policy Research Organization 
(STIPRO), Dar es Salaam, Tanzania.

Professor Björn Hansson, Nationaleko
nomiska institutionen, Associate editor för 
European Journal of Finance.

Dr. Pontus Hansson, Nationalekonomiska 
 institutionen, styrelseledamot samt styrelsens 
sekreterare för Malmö FF.

Docent Åsa Hansson, Nationalekonomiska 
institutionen, medlem av Editorial board för 
Nordic Tax Journal, medlem i referensgrupp 
för ESO (Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi), ledamot i Företagsskattekommittén.

Professor Tomas Hellström, Företagseko
nomiska institutionen, medlem i styrgrupp 
för Center for Business Innovation (CBI), 
Chalmers.

Docent Axel Hilling, Institutionen för 
han  dels rätt, huvudredaktör för Nordic Tax 
Journal.

Docent Oskar Henkow, Institutionen för 
handelsrätt , redaktör med ansvar för ”Case 
law and Legislative development sections” 
för World Journal of VAT/GST Law, rådgivare 
för International Finance Corporation (World 
Bank Group) avseende mervärdesskattesys
temet i Georgien, medlem av VAT Expert 
Group, Europeiska Kommissionen.

Professor Jerker Holm, Nationalekonomiska 
institutionen, Associate editor för Journal 
of Behavioral and Experimental Finance, 
Ekonomisk expert för Förvaltningsdomstolen 
i Stockholm, Stockholms Tingsrätt och 
Marknadsdomstolen.

Dr. Nicklas Holmberg, Institutionen för 
informatik, Program Committee Member för 
Information Systems Research Seminar in 
Scandinavia (IRIS) och för Management and 
Information Technology (MITAC) samt för 
Migrating to SOA and Cloud Environments 
(MILES), IBM Smarter Planet Reference.

Professor Tony Huzzard, Företagsekono
miska institutionen, medlem av Scientific 
Advisory Board för Action Research Journal, 
Guest Editor för Action Research Journal, 
ledamot i styrgruppen för CTA, Malmö 
University.

Professor Merle Jacob, Forskningspolitiska 
institutet, Marie Curie Evaluation Fellow of 
the Institute for Advanced Studies, University 
of Strasbourg 20132014. Guest  Professor, 
Chalmers University of Technology, 20112013.

Professor Helena Johansson, Agrifood 
Economics Centre, Ledamot i styrelsen 
för Technical Centre for Agricultural and 
Rural Cooperation (CTA), Wageningen, 
Nederländerna.

Professor Ulf Johansson, Företagsekono
miska institutionen, medlem av Editorial 
board of International Review of Retail, 
Distribution and Consumer Research.

Professor Karin Jonnergård, Företagseko
nomiska institutionen, medlem Editorial 
board för Svensk företagsekonomisk tidskrift.

Professor Astrid Kander, Ekonomisk
historiska institutionen, Evaluation panel vid 
Vetenskapsrådet för Postdok.

Dr. Tobias Karlsson, Ekonomiskhistoriska 
institutionen, medlem av redaktionsråd för 
Historisk tidskrift.

Docent Dan Kärreman, Företagsekono
miska institutionen, medlem av Editorial 
board för tidskrifterna Human Relations och 
Organization samt Organization Studies.

Professor Magnus Lagnevik, Företagseko
nomiska institutionen, rådgivare till Ministry 
for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, 
koreanska regeringen, Adjungerad styrel
seledamot i Livsmedelsakademin, Revisor 
Vetenskapssocieteten.

Doktorand Markus Lahtinen, Institutionen 
för informatik, styrelsemedlem i KY
utbildning, “Projektledare teknisk säkerhet”, 
styrelsemedlem för Standard on ‘Certified 
Security Director’, Stöldskyddsföreningen.

Professor Hans Landström, Företagseko
nomiska institutionen, medlem i Editorial 
boards för Venture Capital, Entrepreneurship 
and Regional Development, Revue de 
l’Entrepreneuriat (France), Ledamot i Fonden 
før Entreprenørskab – Young Enterprises, 
Member of Executive Committee, Historian 
within the Entrepreneurship Division, ord
förande för Historian Committee, European 
Summer University: Member of the Scientific 
Board and the Doctoral Programme Board.

Dr. Rolf Larsson, Företagsekonomiska 
institutionen, medlem av Editorial advisory 
board för Monden Institute of Management: 
Japanese management and international 
studies, ordförande i Svenska Kromteknik
gruppen AB och i Krom Teknik AB.

Dr. Åsa Ljungvall, Nationalekonomiska 
institutionen, Managing editor för Nordic 
Journal of Health Economics.

Docent Frederik Lundtofte, Nationaleko
nomiska institutionen, Associate Editor för 
Frontiers in Finance.

Professor Carl Hampus Lyttkens, 
Nationalekonomiska institutionen, medlem 
i redaktionskommittén för Nordic Journal of 
Health Economics.

Docent Marie Löwegren, Sten K. Johnson 
Centre for Entrepreneurship, styrelseledamot 
vid Herbert Felix Institutet.

Dr. Therese Nilsson, Nationalekonomiska 
 institutionen, redaktör för Ekonomisk Debatt.

Docent Jonas Nordström, Nationalekono
miska institutionen, medlem av Handelns 
Utvecklingsråds (HUR) vetenskapliga råd.

Dr. Karin Olofsdotter, Nationalekonomiska 
institutionen, medlem av redaktionen för 
Ekonomisk Debatt.

Professor Sonja Opper, Nationalekonomiska 
institutionen, SSRN New Institutional Econo
mic Abstracts, SIDAs Forskningsråd, Capitalism 
from Below: Markets and Institutional Change 
in China (with Victor Nee), Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2012: Winner of 
the George R. Terry Award 2013, Winner of 
the Gold Medal of the Axiom Business Book 
Award in the category for International 
Business and Globalization 2013.

Docent Gert Paulsson, Företagsekonomiska 
institutionen, ledamot i Försäkringskassans 
vetenskapliga råd.

Dr. Alexander Reffgen, Nationalekonomis
ka institutionen, stipendium från Stiftelsen 
till Pontus Roos minne.

Adj. professor Sylvia Serger Schwaag, 
Nationalekonomiska institutionen, ledamot 
i Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi (ESO) vid Finansdepartementet.

Professor Fredrik Sjöholm, Nationaleko
nomiska institutionen, Associate Editor för 
Asian Economic Papers och Asian Economic 
Journal, International Advisory Board för 
Bulletin of Indonesian Economic Studies, i 
referensgrupp Entreprenörskapsforum och 
Advisory Committee, Centre of Globalization 
and Development, Gothenburg University.

Docent Maria Stanfors, Ekonomiskhistoris
ka institutionen, medlem av Editorial board 
för Journal of Family and Economic Issues 
och History of the Family samt Historical Life 
Course Studies. Styrelseledamot (suppleant) 
i Forte/FAS, ledamot av PK Arbetsmarknad 
Forte/FAS, Styrelseledamot Svenska Histo
riska Föreningen.

Docent Peter Svensson, Företagsekono
miska institutionen, medlem av Editorial 
board för Marketing Theory.

Dr. Anna Thomasson, Företagsekonomiska 
institutionen, ledamot i Ciriec Scientific 
Council.

Universitetsadjunkt Erdogan Ucan, Insti
tutionen för informatik, styrelseordförande i 
Bool Nordic AB.

Docent Mats Urde, Företagsekonomiska 
institutionen, gästredaktör, special issues on 
brand orientation för Journal of Marketing 
Management, medlem av Editorial board för 
Journal of Brand Management.

Docent Robert Wenglén, Företagseko
nomiska institutionen, styrelsemedlem i 
Barsebäck Golf & Country Club, ledamot i 
kommunfullmäktiga, Lomma kommun. 
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Internationella gästforskare 2013

lusem Visiting Professors

Professor Stephen Brammer
Birmingham Business School, Birmingham 
University, Storbritannien
The E.ON Visiting Professor of Corporate 
Social Responsibility

Professor Brigitte Eierle   
University of Bamberg, Tyskland.
Swedbank Visiting Professor of Accounting

Professor Pervez Ghauri 
Kings College London, Storbritannien
Visiting Professor of Marketing

Professor Dannie Kjeldgaard  
University of Southern Denmark, Danmark
Sparbanken Öresund Visiting Professor of 
Marketing

Professor Irvine Lapsley
University of Edinburgh Business School, 
Storbritannien. KEFU Visiting Professor in 
Public Management

Professor Monder Ram 
De Montfort University, Storbritannien.
Herbert Felix Institute Visiting Professor on 
Ethnic Minority Entrepreneurship

Professor Abraham Ravid   
Yeshiva University, USA
Handelsbanken Visiting Professor of Strategic 
Management

Professor Emeritus JC Spender
The Institute of Economic Research Visiting 
Professor of Strategy

Professor André Spicer  
Cass Business School, City University 
London, England. Jan Söderberg Visiting 
Professor of Organisation

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
Ekonomiskhistoriska institutionen

Dr. Wendy Sigle-Rushton
London School of Economics and Political 
Science, Storbritannien
Ekonomiskhistoriska institutionen

Dr. Maria Nedeva
Manchester Business School, Manchester 
University, Storbritannien
Forskningspolitiska institutet

Professor Lars Ehlers
Université de Montréal, Kanada,
Nationalekonomiska institutionen

lusem Visiting fellows  
2012–2014 

Professor Ewout Frankema
Wageningen University, Nederländerna
Ekonomiskhistoriska institutionen

Assistant Professor Christoph Grimpe
Copenhagen Business School, Danmark
Företagsekonomiska institutionen

Associate Professor Tim Kuhn
University of Colorado at Boulder, USA
Företagsekonomiska institutionen

Professor Saonee Sarker
Washington State University, USA
Institutionen för informatik

Hedersdoktorer 2013

Victor Nee
Frank Rosa Rhodes Professor in Sociology, 
Cornell University

John Abrahamsson
Senior Banker, 
Investment Banking

Assistant Professor Siri Terjesen
Kelley School of Business, Indiana University, 
USA. Företagsekonomiska institutionen

Associate Professor Susan Chun Zhu
Michigan State University, USA
Nationalekonomiska institutionen

ekonomisk-historiska 
institutionen:

Professor Lee Alston 
University of Colorado at Boulder, USA

Dr. Johannes Bracht 
Westfälische Wilhelms universität, Tyskland

Professor Carl-Johan Dalgaard 
University of Copenhagen, Danmark

Dr. Jordi Domenech 
Universidad Carlos III de Madrid, Spanien

Dr. Mieke Eeckhaut 
UCLA, USA

Professor Georg Fertig 
MartinLuther Universität, Tyskland

Dr. Johan Fourie 
Stellenbosch University, Sydafrika

Professor Ewout Frankema 
Wageningen University, Nederländerna

Associate professor J David Hacker 
Binghamton University, USA

Dr. Jo Jacobs 
University of Toronto, Kanada

Dr Julia Jennings 
Caltech, USA

Dr. Michael Kopsidis  
IAMO, Tyskland 

Professor Jan Kok 
Nijmegen University, Nederländerna

Docent Caroline Wigren-Kristoferson, 
Företagsekonomiska institutionen, 
ledamot i Landsbygdsnätverket och Formas 
 gemensamma vetenskapliga råd.

Docent Anders ögren, Ekonomiskhistoriska 
institutionen, medlem av Editorial board för 
Revue d’histoire modern et  contemporaine.

studenter

Alena Bazlova, marknadsföringsstudent, 
utnämndes till Global Swede och  mottog 
utmärkelsen av handelsminister, Ewa 
Björling, under en ceremoni på Närings
livsdepartementet.

Ekonomistudenterna Malin Ek, Fredrika 
Ekman och Sofie Skough tog silverplatsen 
i SM i ekonomi 2013, en tävling instiftad av 
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation 
(S.E.R.O.).

Ekonomistudenten Emil Eriksson fick utmär
kelsen ”Årets potential i Öresund 2013” av 
talangnätverket 4Potentials.

Cecilia Lindberg, student i systemvetenskap, 
utsedd till Årets ITtjej 2013 av Microsoft vid 
Universum Awards.

Elin Lindqvist, student i technology manage
ment och designvetaren Kajsa Brange, vann 
uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt 2013 som 

instiftats av Vinnova och ESBRI med sin upp
sats ”How Can Idea Campaigns Generate 
Ideas to Trigger Innovation?”.

Tonie Persson, masterstudent i handelsrätt 
vid Ekonomihögskolan, vann priset för The 
best individual applicant i en av Europas 
största rättegångstävlingar, European and 
International Tax Law Moot Court Competi
tion 2012/2013, i Leuven, Belgien.

Entreprenörskapsstudenterna Joel Wealer 
och Raffaello Hendrickx vann tävlingen 
Venture Cup Syd i kategorin ”Människa 
och samhälle” med sin affärsidé Peer to 
Volunteer.
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Professor öystein Kravdal 
Oslo University, Norge

Professor Dan Lichter 
Cornell University, USA

Professor Ross Macmillan 
Bocconi School of Management, Italien

Associate Professor Stefanie Mollborn 
University of Colorado at Boulder, USA 

Professor James Robinson 
Harvard University, USA

Professor Sharon Sassler 
Cornell University, USA

Dr. Francesco Scalone 
University of Bologna, Italien

Professor Max-Stephan Schulze 
London School of Economics (LSE), Storbri
tannien

Associate Professor Battista Severgnini 
Copenhagen Business School, Danmark 

Professor David Stern 
ANU, Australien 

Professor Etsuo Yokoyama 
Nagoya University, Japan

Dr. Berkay özcan 
London School of Economics, Storbritannien

företagsekonomiska 
institutionen:

Professor Pia Arenius 
Hanken School of Economics, Finland 

Professor Stephen Brammer 
Birmingham Business School, Storbritannien

Professor Dietmar Braun 
University of Lausanne, Schweiz

Professor Alain Fayolle 
EM Lyon, Frankrike

Professor Teppo Felin 
Saïd Business School, Oxford University, 
Storbritannien

Dr. Maximilian Fochler 
University of Vienna, Österrike

Professor Rajeev Goel 
Department of Economics, Illinois State 
University, USA

Professor Stephen A Greyser 
Harvard Business School, USA

Dr. Christoph Grimpe 
University of Zurich, Schweiz

Professor Paul D. Hannon 
Swansea University, Storbritannien 

Associate Professor Isabella Hatak
University of Vienna, Österrike

Professor Nguyen Van Kim 
USSH HN, Vietnam

Professor Dannie Kjeldgaard 
Odense Universitet, Danmark 

Associate Professor Timothy Kuhn 
University of Colorado at Boulder, USA

Professor Bill Merrilees 
Griffith University, Australien 

Assistant Professor Toke Fosgaard 
University of Copenhagen, Danmark 

Dr. Jana Friedrichsen 
Mannheim Business School, Tyskland 

Professor Henning Hillmann 
University of Mannheim, Tyskland

Professor Oddvar Kaarboe 
Universitetet i Bergen, Norge

Professor Martin Karlsson 
University of DuisburgEssen, Tyskland 

Dr. Flip Klijn 
Barcelona Graduate School of Economics, 
Spanien

Assistant Professor Yrjo Koskinen 
Boston University, USA

Professor Justin Yifu Lin 
Beijing University, Kina

Associate Professor Karen Macours 
Paris School of Economics, Frankrike

Dr. Natalia Montinari 
Max Planck Institute of Economics, 
Jena, Tyskland

Dr. Irina Mirkina 
IMT Lucca, Italien 

Professor Victor Nee 
Cornell University, USA

Dr. Ulrik Haagen Nielsen 
University of Copenhagen, Danmark

Dr. Roland Oetjen 
University of Kiel, Tyskland  

Assistant Professor Petra Persson 
Stanford University, USA

Professor Jesper Rangvid 
Copenhagen Business School, Danmark

Professor Avri Ravid 
Yeshiva University, USA 
 
Assistant Professor Norman Seeger 
VU University Amsterdam, Nederländerna

Professor Karin S. Thorburn 
Norwegian School of Economics, 
Norge 

Dr. Nick Vikander 
University of Edinburgh, Storbritannien 

Professor Roberto Weber 
University of Zurich, Schweiz 

Professor Philipp Wichardt 
Rostock University, Tyskland

Associate Professor Susan Zhu 
Michigan State University, USA

Dr. Adam Zylbersztejn 
Paris School of Economics, Frankrike

statistiska institutionen:

Assistant Professor Anastassia Baxevani
University of Cyprus, Grekland 

Professor Michal Karonski, 
Adam Mickiewicz University, Polen

Associate Professor Miguel Meuleman 
Vlerick Business School, Belgien

Dr. Dale Miller
Griffith University, Australien 

Professor Maria Nedeva 
Manchester University, Storbritannien

Dr. Nikodemus Solitander 
Hanken School of Economics, Finland

Assistant Professor Siri Terjesen 
Kellogs School of Business, Indiana University, 
USA

Dr. Dao Thanh Truong – Vice Direcor 
Institute of Policy and Management (IPAM), 
Vietnam 

Dr Hoang Van Tuyen 
NISTPASS, Vietnam 

institutionen för handelsrätt: 

Assisiting Professor Marja Hokkanen 
University of Helsinki, Finland

institutionen för informatik: 

Dr. Sanja Bauk 
Montenegro University, Montenegro 

Dr. Carl Cederström 
Cardiff Business School, Storbritannien

Dr. Vincenzo Corvello 
Universita della Calabria, Italien

Professor Timothy Folta 
University of Conneticut, USA

Professor Dorothy Leidner  
Baylor University, USA

Professor Saonee Sarker 
University of Virginia, USA  

Associate Professor Ulrike Schultze 
SMU, Cox Business School, USA

nationalekonomiska  
institutionen:

Associate Professor Roger Bandick 
Aarhus University, Danmark

Assistant Professor Peter Fibiger Bang 
University of Copenhagen, Danmark 

Professor Daniel Bernhardt 
University of Illinois at UrbanaChampaign, 
USA 

Dr. Irem Bozbay 
University of Surrey, Storbritannien

Dr. Caiphas Chekwoti 
Trapca, ESAMI, Afrika 

Professor Charlotte Christiansen 
Aarhus University, Danmark 

Dr. Caleb Cox  
Ohio State University, USA

Associate Professor Carlos Cueva 
Cambridge University, Storbritannien

Associate Professor Julio Caceres Delpiano 
Universidad Carlos III de Madrid, Spanien 

Dr. Lars Ehlers 
University of Montreal, Kanada
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Kontaktuppgifter

ekonomihögskolans 
leDning
Rektor: Fredrik Andersson 

Tel: 046222 86 76

Prorektor: Kristina Eneroth 

Tel: 046222 44 49

Vicerektor: Mats Benner

Tel: 046222 76 20 

Kanslichef: Alf Rosenbäck

Tel: 046222 09 54

ekonomihögskolans 
externa relationer
Kontakta oss gärna för mer information om 

fördelarna med Ekonomihögskolans olika  

partnerprogram. Katarina Andrén, ansvarig 

för Ekonomihögskolans externa relationer. 

Tel: 046222 09 51 | Mobil: 070547 52 00 

katarina.andren@ehl.lu.se

learning PartnershiPs
Learning Partnerships är ett samarbetspro

gram kopplat till forskarutbildningen vid 

Ekonomihögskolan. Programmet innebär 

att en forskare från Ekonomihögskolan 

hjälper ditt företag eller din organisation att 

identifiera och lösa strategiska utmaningar i 

verksamheten. Om du tror att din verksam

het kan dra nytta av Learning Partnerships, 

kontakta Thomas Kalling för mer information.

Thomas Kalling, professor, chef för Institutet 

för ekonomisk forskning och ansvarig för  

Learning Partnerships.

Tel: 046222 46 38 | Mobil: 0733563649 

thomas.kalling@fek.lu.se

internationella 
sekretariatet
Agneta Hedberg, verksamhetsansvarig, 

internationell koordinator 

Tel: 046222 33 44 

exchange@ehl.lu.se

allmänna kontaktuPPgifter
Jeanette Ströberg

Tel: 046222 34 34 

jeanette.stroberg@ehl.lu.se 

besöksadress:

Holger Crafoords Ekonomicentrum

Tycho Brahes väg 1, Lund, Sverige

Postadress:

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Box 7080, 220 07 Lund

Press och meDia
Henrik Killander, pressansvarig

Tel: 046222 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.
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ekonomihögskolan 
lunDs uniVersitet

box 7080
220 07 lunD
tel 046-222 34 34
www.ehl.lu.se

Ekonomi kan rädda klimatet

Läs mer på sidan 29.


