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Ja, det kanske är att ta i lite, kan man ju tycka. Men faktum är
att vi har särskilt goda förutsättningar att nå den målsättning
en på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vi har t.ex.
Sveriges populäraste ekonomutbildning. När Högskoleverket
2012 listade landets 20 populäraste masterutbildningar, alla
kategorier, gavs sex av dem vid Ekonomihögskolan. Ingen
annat lärosäte är i närheten av det. Det medför att vi kan välja
bra studenter, vilket inte minst märks i deras prestationer efter
studierna. Det kan du läsa exempel på här i vårt årsmagasin.
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I årsmagasinet, Lund Business Review, möter du den bredd
av människor, kunskap och innovativa idéer som finns här på
Ekonomihögskolan. Som en del av Sveriges mest internatio
nella lärosäte, Lunds universitet, kan vi erbjuda studier av hög
kvalitet i en internationell miljö. Det är viktigt för oss eftersom
affärslivet idag präglas av en allt högre internationalisering
och att vi på så sätt kan förbereda våra studenter på den
verkligheten.
Vi ser det som vårt uppdrag att utbilda framtidens ekonomer,
forska på relevanta problemställningar och samverka med det
omgivande samhället i syfte att lösa och sprida kunskapen om
dem. I detta är Lund Business Review tänkt som något mer
än en skrytbroschyr. Det är ett ärligt försök att bjuda in dig
till att ta del av de idéer, kunskaper och framförallt människor
som påverkar tänkandet inom en rad områden.
Jag önskar dig trevlig läsning! k
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Ekonomihögskolan vid Lunds universitet:

Mer än en
handelshögskola
Tack vare en utpräglat internationell profil, starka kunskaps
miljöer och nära samverkan med näringslivet kan Ekonomi
högskolan erbjuda utbildning och forskning i världsklass.
Det visar sig inte minst i året som gått.
Söktrycket till Ekonomihögskolans utbildningar för 2012
var högt och lockade studenter från hela världen. När Hög
skoleverket listade landets 20 populäraste masterutbildningar,
alla kategorier, återfanns nio av dem vid Lunds universitet och
sex av de nio vid Ekonomihögskolan.
Till exempel var Ekonomihögskolans masterprogram i
International Marketing and Brand Management den mest
sökta utbildningen i Sverige 2012. Vi kan därför säga att vi
erbjuder Sveriges mest populära och internationella ekonom
utbildning.
Kvaliteten är också på topp. Vid Högskoleverkets utvärde
ring av utbildning på master- och kandidatnivå inom ekonomi
och systemvetenskap fick utbildningarna överlag mycket
positiv kritik.
– Kvalitet går före popularitet. Men inte så sällan går de
hand i hand. För oss är det viktigt att kunna ta in de bästa

studenterna samtidigt som vi erbjuder dem en utbildning av
högsta kvalitet, säger Fredrik Andersson, rektor vid Ekonomi
högskolan.
Kvaliteten går igen i att studenter från Ekonomihögskolan
år efter år uppmärksammas för sina prestationer. Bland annat
utsågs Martin Björgell till ”Årets student 2012” vid Universum
Awards och Camilla Wengholm blev ”Årets Luma” samt var
med i det lag från Ekonomihögskolan som i stenhård konkur
rens tog en hedersvärd andraplats i världens största casetäv
ling i Hongkong. Du kan läsa mer om hemligheten bakom
framgångarna här i Lund Business Review.
Siktet inställt på samhällets utmaningar
Forskningen vid Ekonomihögskolan bedöms hålla högsta kva
litet också med internationella mått mätt. Den utgör en solid
bas för verksamheten och berikar Ekonomihögskolans utbild
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ning och samverkan med omgivande samhälle och näringsliv.
Tack vare en donation på åtta miljoner kronor från Sveri
ges Standardiseringsförbund* lanserade Ekonomihögskolan
under hösten 2012 Standardisation Research Centre (SRC),
landets första centrum för forskning om standardisering.
Forskning som bl.a. har betydelse för hur snart vi kan få se
elbilar rulla på våra vägar.
Centrum för ekonomisk demografi (CED) vid Ekonomi
högskolan är en annan tvärvetenskaplig framgångshistoria
inom svensk forskning med miljoner i anslag och den ena
topprankningen efter den andra. Genom att sluta infor
mationsgap bakåt i historien ger centret oss några svar på
Sveriges framtida utmaningar rörande hälsa, integration och
en åldrande befolkning. Du kan läsa mer om dessa centrum i
”Standard för nytt centrum” och ”Åldrande befolkning kräver
nya lösningar”.
Nya samarbeten gör oss mer internationella
Lunds universitet är rankat som ett av världens 100 bästa
universitet. Det gör det möjligt att locka internationella topp
forskare till Ekonomihögskolan. Från EMLYON Business School
i Frankrike tillkom professor Frédéric Delmar, en internationellt
ledande forskare inom entreprenörskap, nyföretagande och
tillväxt i nya och små företag.
Från University of Illinois välkomnade vi Ola Bengtsson,
professor i nationalekonomi, till sin nya roll som föreståndare
för Knut Wicksell Centre for Financial Studies. Vid University
of Illinois var Ola Bengtsson bland annat involverad i det mas

terprogram i finansiell ekonomi som rankats trea i världen av
Financial Times.
– Vi är också mycket glada att över 70 gästprofessorer och
forskare har valt att arbeta tillsammans med oss. De utgör en
viktig nyckel till att utöka de internationella kontaktytorna vid
Ekonomihögskolan, förklarar Fredrik Andersson.
En av dem är Liaquat Hossain, professor vid University of
Sydney, som under ett år kommer att gästa Institutionen för
informatik. Hans ledande forskning om komplexa system gör
det möjligt att skapa modeller som kan upptäcka risker inom
finansiella, biologiska och sociala system.
– Genom att en rad samarbeten, föreläsningar och projekt
har han redan bidragit till att internationalisera verksamheten,
berättar Sven Carlsson, professor i informatik.
Allt och alla som är värda att nämnas får inte plats här,
varför vi har gjort en uppteckning över anslag, utmärkelser
m.m. längst bak i magasinet. Men för din inspiration har vi
på de sidor som följer samlat ett par porträtt av de människor
och idéer som gör det möjligt att bedriva forskning, utbildning
och samverkan i internationell toppklass.
Trevlig läsning! k

* Tidigare Sveriges Standardiseringsråd
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Titeln sägs syfta på den medarbetare som
tänder ljuset först och släcker sist.

Camilla Wengholm, årets
Luma på Kinnevik, har fått
en drömstart på karriären efter studierna på
Ekonomihögskolan i Lund.
Det är ingen slump.

Lund
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Genom nålsögat
på Kinnevik
Varje år söker studenter från hela Norden jobbet
som kapar år på karriärstegen och öppnar dörren
till toppjobb världen över. Vi besökte årets Luma
på Kinnevik, Camilla Wengholm, för att prata om
k arriär, självförtroende och konsten att nå sina mål.
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Kinnevikkoncernen har verksamhet i fler än 80 länder inom
allt från klassisk industri till telekom, online och förnyelsebar
energi. Från huvudkontoret på Skeppsbron 18 har vi en stor
slagen utsikt över Gamla stans takåsar och Mälarens inlopp i
Stockholm. Här sitter Kinneviks ledningsgrupp med vd:n Mia
Brunell Livfors tillsammans med nyckelpersoner i företaget,
totalt 16 personer. Camilla Wengholm, 25 år, är en av dem.
I somras tog hon sin magistersexamen i Accounting and
Financial Management från Ekonomihögskolan i Lund. Men
redan innan hon lämnat in uppsatsen började hon jobbet som
Luma på Kinnevik, vilket innebär att man assisterar lednings
gruppen under ett års tid. Året på Kinnevik öppnar många
nya dörrar för Camilla Wengholm.
Efter avslutat år går du ut i något av koncernens bolag.
Det skulle vara kul att börja arbeta i ett av de nystartade
bolagen med stor utvecklingspotential, säger hon.
Genom nålsögat
Kombinationen av språngbräda i karriären, nya spännande
branscher och unik erfarenhet av ledningsgruppsarbete
gör tjänsten hett eftertraktad bland nordiska studenter. För
Kinnevik är det en möjlighet att locka till sig talanger och
fostra framtida ledare inom koncernen.
Varje år finkammar Kinnevik de svenska lärosätena för att
tillsätta tjänsten som Luma. Ansökningar, arbetsprover och
psykologitester är några av häckarna som aspiranterna ska ta
sig över. Väl genom nålsögat väntar en högpresterande kultur
med starka personligheter. Precis som Camilla Wengholm vill
ha det.
– Det är väldigt kul att komma till en arbetsplats där alla är
så otroligt duktiga på vad de gör. Det gör att jag själv måste
prestera mitt bästa. Man kan verkligen lära sig något av alla
här, säger hon.

Camilla Wengholm siktar högt och tänker långsiktigt. Tjänsten
som Luma kapar år på karriärstegen och ger unika insikter i
ledningen av en internationell koncern.
– Jag tror att det är väldigt nyttigt att ha en förståelse för
den övergripande strategin. Att inte bara tänka till sin nästa
chef, utan tänka hela vägen upp och förstå vilka prioriteringar
som är viktiga. Det är extremt värdefullt, säger Camilla.
Riktar ljuset från flitens lampa
Luma betyder ljus på latin och ska ha myntats av a ffärsmannen
och tidigare vd:n Jan Stenbeck. Titeln sägs syfta på den med
arbetare som tänder ljuset först och släcker sist.
Det är ett jobb som kräver en hög arbetskapacitet men
det var också det jag var ute efter, säger Camilla.
Förutom att lägga in timmarna är det viktigt att rikta ljuset
från flitens lampa på rätt uppgift.
Det kan komma bollar från alla möjliga håll. Jag lär mig
hela tiden att prioritera bättre. Det är viktigt att lägga upp
tiden så att man hinner med det som har mest genomslag
skraft, säger hon.
Det blir en god portion kvartalsrapporter, ledningsgrupps
möten och analyser, vilket ökar hennes förståelse för affärerna
på Kinnevik. Men arbetsdagarna är inte bara klädda i penn
kjolar och kritstrecksränder. Någon vecka efter vår intervju
ger hon sig ut på stan utklädd till clown för att dela ut flyers.
Studier som ger självförtroende
Under studietiden på Ekonomihögskolan i Lund hade hon en
rad förtroendeuppdrag parallellt med studierna i redovisning
och finansiering. Däribland viceordförande i LundaEkonomer
na, projektledare i Ekonomihögskolans ledarskapsakademi
och ett internship på Schibsted Media Group.

Men arbetsdagarna är inte bara klädda i pennkjolar och kritstrecksränder. Någon vecka efter vår intervju ger hon sig ut på
stan utklädd till clown för att dela ut flyers.

lund business review 2013

En unik insyn i ledningsarbete på koncernnivå, breda arbetsuppgifter och goda utsikter till en internationell karriär
gör jobbet som Luma på Kinnevik hett eftertraktat.

I april 2012 var hon med i det lag från Ekonomihögskolan som
knep en delad andraplats i världens största casetävling (KPMG
International Case Competition) i hård konkurrens med lag
från toppuniversitet över hela världen. Tiden i Lund har gett
en viss arbetskapacitet erkänner hon.
I rollen som Luma har Camilla Wengholm också haft
nytta av Ekonomihögskolans satsning på att införliva verkliga
problemställningar från näringslivet i utbildningen, så kallad
caseundervisning.
– Verklighetsbaserad caselösning ger en förankring till
vilka utmaningar man kan komma att stöta på i sitt framtida
arbetsliv. Här kastas du in i situationer som du aldrig varit i
förr och caselösning kan ge dig en metodik för hur du kan
angripa nya problem, säger hon.
Att få vara med där det händer. Det är så hon förklarar
sin drivkraft. Och när hon beskriver sig själv som målinriktad
förstår man att det inte bara är en klyscha i en arbetsansökan.
Det blir helt enkelt spännande att följa Camilla Wengholms
nästa steg i karriären.
Camilla Wengholm kan konsten att nå högt uppsatta mål.
Vi bad henne därför lista tre av sina bästa råd till den som
vill nå sina mål.

Topprekryteringar
inom finans o ch
entreprenörskap
Flera internationella topprekryteringar har stärkt Ekonomihög
skolans utbildning och forskning under 2012. Från EMLYON
Business School i Frankrike välkomnade vi professor Frédéric
Delmar, en internationellt ledande forskare inom entreprenör
skap, tillväxt och kapitalanskaffning i små till medelstora bolag.
Ola Bengtsson, (t.h.) professor i nationalekonomi, rekryterades
som föreståndare på Knut Wicksell Centre for Financial Stu
dies. Ola Bengtsson kommer senast från University of Illinois
där han undervisade på det masterprogram i finansiell eko
nomi som rankats trea i världen av Financial Times. k

Camilla Wengholms tre råd
för att nå sina mål:

a Planera: Se över vilka olika möjligheter som finns för
att ta dig till ditt mål. Kan jag göra något idag som ökar
mina chanser inför imorgon?

b Nätverka: Det är ofta i samtal med andra som man
kan lära sig mer om t.ex vad som är bra erfarenheter
för att ta dig till nästa steg. Nätverket kan också ge dig
värdefulla referenser inför framtiden.

c Ett långsiktigt personligt varumärke: Har du lång
siktiga mål bör du även behandla de personer du kommer
i kontakt med som långsiktiga relationer. Hur hjälpsam du
är i ett grupparbete kan påverka en jobbrekommendation
om fem år. Därför kan man inte bara göra punktinsatser
för att höja det personliga varumärket utan det handlar
om hur du är mot andra i alla former av sociala samman
hang. Du vet aldrig vem som kommer kunna påverka din
framtid. k
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Näringslivet ropar efter statistiker och systemvetare
som med hjälp av sofistikerade algoritmer kan hitta
guldkorn i informationsgruvorna, så kallad data
mining. Krzysztof Podgorski, ny professor i statistik
vid Ekonomihögskolan, tar nu fram en kurs i ämnet
med start hösten 2013.

Krzysztof Podgorski, nytillträdd professor i statistik vid Ekonomihögskolan. >
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” Resultaten från algoritmernas sökningar behöver oftast bearbetas för att sortera bort gruset och hitta guldkornen. Det är
en förädlingsprocess … ”

Krzysztofs
algoritmiska guld
Mängden lagrad data har fullkomligt exploderat det senaste
årtiondet. Satellitbilder, sociala nätverk och den mänskliga
genuppsättningen. Information om vår omvärld görs tillgäng
lig och sökbar på nätet av aktörer som t.ex. Google, Facebook
och Wikipedia. Professor Krzysztof Podgorski talar om digitali
seringen av vår verklighet. En megatrend som kommer pågå
i många år framöver.
– Kursen i data mining ligger helt rätt i tiden. Studenterna
får verktyg att skära igenom komplexiteten i de här stora
mängderna av information. Teknikerna som vi lär ut kommer
göra våra studenter attraktiva för en rad företag, inte minst
teknikföretagen, säger han.
I korthet är data mining en samling metoder för att,
utifrån flera olika perspektiv, analysera stora mängder data
i syfte att hitta användbar information. Sofistikerade algo
ritmer sveper igenom berg av data, så kallad big data, för
att avslöja dolda samband och mönster. En slags guldådror i
informationsgruvorna.
– Resultaten från algoritmernas sökningar behöver oftast
bearbetas för att sortera bort gruset och hitta guldkornen.
Det är en förädlingsprocess där informationens struktur och
form inte är känd på förhand. Så i någon mening letar vi
efter guld utan att veta exakt hur det ser ut. Däri ligger ut

maningen, säger Krzysztof.
Efterfrågan på kompetens inom området är hög. En rad
företag inom detaljhandel, finans, sjukvård, tillverkning, flyg
och transport använder teknikerna för att dra nytta av his
torisk data.
– Data mining kan avslöja allt från onödiga lagerkostnader
och affärsmöjligheter i hur vi rör oss på nätet till hur en grupp
gener har betydelse för vissa sjukdomar, säger Krzysztof.
Hans kurs kommer fokusera på färdigheter att förstå
och identifiera utmaningar i att analysera stora datamassor.
Studenterna kommer lära sig att välja lämpliga algoritmer
för data mining och utvinna meningsfull information ur den
valda mängden data.
– Vi kommer också lära dem tekniker för att visualisera
big data på ett meningsfullt sätt och presentera resultaten för
såväl experter som en bredare allmänhet, berättar Krzysztof.
Kursen i data mining kommer till en början att ges på
masternivå men kommer på sikt kunna ingå i en mängd inrikt
ningar inom utbildningarna i ekonomi och systemvetenskap
vid Ekonomihögskolan.
– Vi är glada över att få med det här i vårt utbud av ut
bildningar. På så sätt rustar vi Lundaekonomen för framtidens
affärer, säger prorektor Kristina Eneroth. k
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Ekonomi
som räddar liv
Alvin E. Roth och Lloyd Shapley fick ekonomipriset
till Nobels minne 2012 för sina upptäckter inom
forskningsområdet Economic Design.
Nationalekonomerna Lars-Gunnar Svensson och
Tommy A ndersson forskar på området som räddar liv,
höjer vinstmarginaler och gör världen mer rättvis.

Ovan: Tommy Andersson, docent i nationalekonomi, förklarar hur 2012 års ekonomipris till Nobels minne gör
det möjligt att skapa större donationscirklar för njurar i New England, USA.
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Lars-Gunnar och Tommy, senior professor respektive
docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, planerar
för fullt. Sommaren 2013 kommer världens största specialist
konferens inom Economic Design till Lund. Senast var Alvin
Roth huvudtalare. Den här gången kommer Tayfun Sönmez,
medförfattare till Roth för de tre artiklar som nämndes i
Nobelmotiveringen.
Forskningsgruppen inom Economic Design vid Ekonomi
högskolan är ledande på området både i Sverige och interna
tionellt. Att konferensen förläggs till Lund är ett kvitto på detta.
Forskning värd en film
Deras forskning bygger på avancerade formler som för ett
otränat öga skulle platsa i filmer som A Beautiful Mind eller
Good Will Hunting. När den första filmen kommer på tal på
pekar Tommy, sådär i förbifarten, ett fel i formeln i scenen där
Russel Crowes karaktär, matematikern John F Nash, upptäcker
den utvidgade spelteori som gav honom Nobelpriset 1994.
– Hollywood borde ha bättre koll, säger Tommy Anders
son halvt på skämt och använder exemplet med spelteori för
att förklara Economic Design.

– Det är som spelteori fast tvärtom. Istället för att du, som i ett
spel, försöker hitta den bästa lösningen så utformar du själva
spelet som ska ge en särskild lösning.
Economic, Mechanism eller Market Design Theory, kärt
barn har många namn. Gemensamt för dem alla är den här
”omvända spelteori” som man använder för att lösa olika
typer av problem där resurser ska fördelas. Sedan kan til�
lämpningarna utgöra en auktion för 4G-nät eller tilldelning
av dagisplatser i kommunen.
– Det är en sorts social ingenjörskonst. Med hjälp av mate
matiska algoritmer designar man olika förlopp i samhället så
att de fungerar bättre, förklarar Tommy Andersson.
Forskarna utformar modeller så att de uppfyller vissa krav,
t.ex. att de ska vara stabila, rättvisa eller inte gå att manipulera
genom att rapportera falsk information. Grundproblemet är
att skapa harmoni mellan kraven samtidigt som de blir fler
och svårare att uppfylla.
Teorier som räddar liv
Trots att man lätt får svindel av abstraktionsnivån inom
Economic Design är det överraskande konkret och lätt att
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Economic Design gör det svåra enkelt. Fler borde se vinsterna av att använda sig av de prisbelönta teorierna anser
nationalekonomerna Tommy och Lars-Gunnar.



 egripa samhällsnyttan av forskningen. Teorierna har bok
b
stavligen räddat liv genom att skapa större cirklar för njur
byten mellan olika sjukhus i USA, säkrat mer rättvisa skolval
i New York och effektivare tilldelning av hus och lägenheter.
Många av tillämpningarna har fortfarande inte hittat till
Sverige, vilket frustrerar de båda forskarna.
– Ibland kan det vara incitamenten som det är fel på, menar
Lars-Gunnar. Att vissa beslutsfattare i kommuner och landsting
är osäkra eller inte vet om de tjänar på att införa dem.
Fler borde se vinsterna av att använda sig av de pris
belönta teorierna, tycker Tommy. Modern datorkraft och
webben gör det förhållandevis enkelt att tillämpa teorierna
och lösa problem som tidigare inte kunde lösas.
– Det är bara att surfa in på en webbsida, peta in sina val
och rangordning så åker informationen in i motorn och ut plop
par t.ex. en tilldelning av en dagis- eller skolplats, säger Tommy.
Ökar marginalerna och skapar affärsnytta
Forskningsgruppen vid Ekonomihögskolan tittar på olika
fördelningsproblem där Economic Design är särskilt använd
bart. Prismekanismer, auktionsregler, säkrare röstsystem,
effektivare tilldelning av hus och lägenheter. Tillämpningarna
är oräkneliga.
Många företag skulle ha nytta av att utnyttja teorierna
bakom Economic Design. Till exempel har Tommy och LarsGunnars grupp utformat smartare regler för auktioner som
bland annat SJ använt sig av i sitt nya biljettsystem.
– I de fallen utformar man auktionsregler för dynamisk pris

sättning som styrs av efterfrågan. Teorierna hjälper företaget
att skapa sig en bild av hur efterfrågan ser ut och utifrån den
bilden sätta sina priser, säger Tommy.
Förenklar individuella val
De senaste årtiondenas samhällsförändringar och ökade krav
på transparens och effektivitet har ytterligare aktualiserat
forskningen inom Economic Design. Det gäller bland annat
de tusentals val som förut fattades av experter men som nu
ska fattas av oss själva, om det så gäller premiepension eller
skolval. Det är viktigt att ställa enkelheten mot de ökade
kraven på individen, menar Lars-Gunnar.
– Vi lägger ett allt större ansvar på individen själv idag.
Och ska man välja vill man att valen ska vara så enkla och
transparenta som möjligt. Här kan Economic Design förenkla
och göra valen mer transparenta utan att kompromissa med
de krav man ställt upp, säger han.
– Framförallt finns det metoder för hur man ska göra det
mer effektivt och rättvist istället för att någon sitter med
ett excelark och försöka klura ut hur man ska göra, tillägger
Tommy.
Det återstår att se om Hollywood nappar på ett eko
nomiskt Nobelprisdrama i Lund som tar sin början med en
tilldelning av skolplatser och via en rafflande auktion slutar i
ett njurbyte. Ja, varför inte? Filmen har ju ett lyckligt slut. k

Under 2012 fick senior professor Lars-Gunnar Svensson 2 Mkr av Handelsbanken för att forska om
Economic Design – teori och tillämpningar.
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”Det är en sorts social ingenjörskonst.
Med hjälp av matematiska algoritmer designar man olika
förlopp i samhället så att de fungerar bättre.”
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Klas Eklund, seniorekonom på SEB och adjungerad professor vid
Ekonomihögskolan är medlem av regeringens Framtidskommission.
I den egenskapen höll han i november en inspirationsföreläsning i
universitetsaulan under rubriken ”Framtidens utmaningar”.
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En titt i kristallkulan
Klas Eklund om framtidskommissionen

Hur är det, Klas, kan vi säga något
vettigt om framtiden?
Inte så mycket som vi tror. Framtiden är mer slumpmässig än
vad prognosmakare och experter erkänner. Vi drar alltför ofta
ut dagens trender men förmår inte se det nya som kommer.
Det gäller framför allt tekniksprång och politiska omvälvningar.
Faktum är att ”experter” ofta har mer fel än vanligt folk, och
de som har allra mest fel är experter med starka uppfattningar
– just de som media älskar att intervjua om framtiden …
Vad är då poängen med en
framtidskommission?
Tja, det är ju ett dödsföraktande uppdrag. Men samtidigt som
det är svårt att spå måste vi ändå försöka skaffa oss en uppfatt
ning om de viktigaste utmaningarna framöver. Politiker beskylls
ju ofta för att vara alltför kortsiktiga. Därför är det utmärkt
att regeringen nu verkligen försöker identifiera de långsiktiga
uppgifterna, inte bara inför nästa val utan 30-40 år framåt.
Vilka är då de viktigaste utmaningarna?
Med risk för att hamna i den förkättrade trendutdragning som
jag just dömde ut går det att se åtminstone fem stora utma
ningar: Hur klara en åldrande befolkning, hur klara samman
hållningen när Sverige riskerar att spricka isär av ekonomiska
klyftor och etniska motsättningar, hur klara globaliseringen,

hur ställa om till en grön ekonomi – samt hur utveckla de
mokratin i ett allt mer kortsiktigt och medievridet samhälle.
Vad blir svårast?
Jag är som så många andra rädd för växande klyftor och mot
sättningar. Den sammanhållning och tillit som var en grund
bult i den gamla svenska modellen riskerar att frätas ner bl.a.
av att så många invandrare står utanför arbetsmarknaden. Det
är ett ekonomiskt slöseri som dessutom gör det möjligt för
främlingsfientliga krafter att fiska i grumliga vatten.
Vad kan man göra åt det?
Det krävs en hel rad olika åtgärder, på flera politikområden. Men
som ekonom vill jag särskilt framhålla hur viktigt det är att sänka
trösklarna in till arbetsmarknaden. Smidigare övergång mellan
skola och arbetsliv, lärlingsutbildning, lägre ingångslöner, med
mera med mera. Misslyckas vi på den punkten kommer Sverige
att lida av bestående utanförskap, med många arga unga män
vid sidan av det etablerade samhället. Det vore farligt. k

Ekonomihögskolan arrangerar varje år en öppen inspirationsföreläsning med en tongivande ekonom. Klas Eklund
höll 2012 års upplaga över ämnet ”Sveriges långsiktiga
utmaningar - trender, risker och utmaningar”.
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Martin Björgell, 25 år, gick ett masterprogram i att leda människor, kunskap och förändring vid Ekonomihögskolan.
Målet är att bli Sveriges yngsta börs-vd och han har redan kommit en bit på vägen.

Sveriges bästa
ekonomistudent
läser i Lund
I hård konkurrens med studenter från hela Sverige utsågs Martin
Björgell från Ekonomihögskolan i Lund till Årets Ekonomistudent
2012 av KPMG.
KPMG:s ”Årets Ekonomistudent” är en tävling som sätter
fokus på ungt ledarskap och kandidaternas förmåga att en
gagera, entusiasmera och skapa resultat genom andra. Något
som Martin Björgell visat prov på, inte minst som projektle
dare för Sveriges största arbetsmarknadsdagar för ekonomer,
eee-dagarna 2012.
– Det känns fantastiskt roligt att KPMG vill lyfta fram mig
som Årets Ekonomistudent 2012. Det gör mig både stolt och
inspirerad att fortsätta med mina engagemang och ledar
skapsvisioner, berättar han.
Under 2012 tog Martin Björgell sin examen från Master’s
Programme in Managing People, Knowledge and Change
vid Ekonomihögskolan. Därefter började han ett individuellt
utvecklingsprogram på Handelsbanken för framtida ledare
inom organisationen. Men minnet av Lund hänger kvar.
– Det verkligt unika med Lunds universitet är det utbyte

som sker mellan studenter från hela världen. Ur den rörelsen
föds nya idéer, kunskap och innovation. Det stora engage
manget sprunget ur civilsamhället såsom studentkårer, na
tioner och föreningar, bidrar till att de teoretiska studierna
kombineras med praktisk tillämpning.
Ordförande i Scouterna, grundare av konsultbolaget Red
Soil och en rad utmärkelser, bl.a. en andraplats i tidningen
Shortcuts lista över ”Årets 100 uppstickare 2012”. Men för
Martin är ledarskap så mycket mer än bara titlar.
– För mig är det tre faktorer som definierar en god ledare:
mod, omtanke om andra människor och handlingskraft, för
klarar han.
Årets Ekonomistudent utses varje år av en namnkunnig
jury från svenskt näringsliv. Priset består av en skräddarsydd
ledarskapsutbildning och delades ut vid Universum Awards
i mars 2012. k
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Utbildningsutbud
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

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

Magister- och masterprogram
Accounting and Management Control (60 hp)
Corporate and Financial Management (60 hp)
Economic Demography (120 hp)
Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics (120 hp)
Economic History (120 hp)
Economics (60/120 hp)
Entrepreneurship (60 hp)

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

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

Forskarutbildning
Forskarutbildning som leder till licentiatexamen eller doktorsexamen
ges inom Ekonomihögskolans samtliga discipliner, d v s inom ekonomisk
historia, forskningspolitik, företagsekonomi, handelsrätt, informatik,
nationalekonomi och statistik.
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5,5 miljoner till forskning
om alternativa finansmarknader
Finansprofessor Hans Byström och hans medarbetare på Ekonomihögskolan fick
inför årsskiftet 2013 ett anslag om 5,5 miljoner från Wallenbergs stiftelse för att
forska om alternativa finansmarknader. Vi frågade vad pengarna ska gå till och vem
som kommer ha nytta av dem.
Vad är alternativa finansmarknader?
I vårt fall menar vi finansmarknader som trots deras stora betydelse i det finansiella systemet inte undersökts så mycket av akade
miker. En vanlig finansmarknad kan ju vara aktiemarknaden på Stockholmsbörsen eller handeln med kronan på valutamarknaden.
En ”alternativ” finansmarknad kan vara handeln med kreditderivat; en marknad där man handlar med försäkringar mot
företags och länders konkurser och betalningsinställelser. Dessa värdepapper gör det möjligt att skydda sig ekonomiskt mot
konkurser hos ens motparter men gör det också möjligt att i kvantitativa termer uttrycka sin tro om sannolikheten för att ett
företag eller ett land ska gå i konkurs.
Vad ska de 5,5 miljonerna användas till?
Jag och tre andra disputerade forskare ska forska om finansmarknader. Vi känner varann väl sedan många år så vi ser fram emot
att få arbeta tillsammans. Vi ska bl.a. undersöka hur kreditderivat kan användas i olika tillämpningar samt hur rörligheten på
olika finansiella tillgångar handlas och prissätts på marknaden. Även derivattillgångar på elmarknaden kommer att studeras.
Vilka tänkbara tillämpningar kan komma ut av forskningsprojektet?
Det är lite för tidigt att svara på. Hur som helst tror vi att kunskap om hur finansiella tillgångar kan användas samt hur de ska
prissättas och hanteras i riskavseende är av stor betydelse för samhällsekonomin i stort. Inte minst för ett land som Sverige
med dess relativt avancerade finansmarknader och dess öppna globala ekonomi.
Vem kan dra nytta av resultaten?
Sannolikt kommer elbolag kunna dra nytta av våra resultat i sin finansiella riskhantering. Banker likaså. Även Finansinspektionen,
Riksbanken och andra övervakare av det finansiella systemet. Vi hoppas också kunna bidra till den akademiska litteraturen om
finansmarknaden och generera resultat som andra forskare kan bygga vidare på.
Varför tror du att ni fick pengarna?
Förhoppningsvis en kombination av att Wallenbergstiftelsen tycker att finansmarknadsforskning är viktigt och intressant och att
de uppskattar min och mina medarbetares tidigare forskning i ämnet. Jag har forskat om finansmarknaden i snart tjugo år nu. k
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Tre affärsstrategiska frågor
du bör ha koll på
Affärsjuridiskt Forum@Lund, som startade förra året, har genom en serie
seminarier skapat en plattform där företag och forskare kan utbyta erfa
renheter och berika varandra. Målsättningen är att stärka a ffärsjuridikens
roll som en strategisk resurs, framförallt i innovationsföretag och i inno
vationsmiljöer med affärspotential. Vi bad A ndreas Inghammar, prefekt
på institutionen för handelrätt att nämna tre frågor som det är viktigt att
ha koll på.

a
b
c

– En sådan fråga är hur företaget ska ägas, säger Andreas Inghammar. Ska det drivas som aktiebolag,
handelsbolag eller kanske som enskild firma? Vilken juridisk person man väljer påverkar också vilken typ av
finansiering man kan få. Är det viktigt att äga allt själv och kanske belåna både villan och sommarstället?
Eller är man beredd att ta in externa investerare i företaget? Hur mycket ska var och en bidra med? Detta är
ett val som också påverkar kontrollen över företaget. Många har inställningen att hellre ha 100 procent av
lite än en mindre del av mycket, även om det kanske inte är den bästa vägen framåt.
Den andra frågan som Andreas Inghammar nämner är skyddet av immateriella rättigheter och annan mark
nadsexklusivitet. Det gäller till exempel vad man ska ta patent på eller om man ska låta bli. Patentansökningar
blir förr eller senare offentliga och det kan i vissa fall vara en nackdel. Om företaget ska söka patent, vilka
länder ska så man i så fall söka i?
– En tredje viktig fråga gäller hur man ska organisera verksamheten. Ska man ikläda sig arbetsgivarrollen
eller ta in konsulter vid behov? Behövs det sekretessavtal? Som arbetsgivare får man betala löner även under
sommaren. Med inhyrda konsulter är timarvodet visserligen betydligt högre, men det innebär också större
flexibilitet. Här krävs också lite olika avtal för de olika varianterna.
Detta är punkter som det är viktigt för många nya företag att förhålla sig till, menar Andreas Inghammar.
– Det är bra att implementera dessa frågor tidigt i sin affärsplan så att man kan tänka proaktivt och slipper
göra brandkårsutryckningar, säger han. k
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” För Huawei kan forskningen vid Ekonomihögskolan utgöra en
viktig pusselbit i att bevaka förändringar i omvärlden. ”

Så ska Huawei
ta sig till topp 3
Under 2013 går Huawei in som partnerföretag till E
 konomihögskolan.
Teknikjätten, som rankas bland världens mest innovativa företag
av Fast Company, har en djärv vision om att gå från en andel på 2-3
procent av marknaden för mobiltelefoner till topp tre inom tre år.
Vi vill veta hur det ska gå till.

23

Tord Wingren, kontorschef för Huaweis kontor i Lund som leder utvecklingen av intern teknologi till teknikjättens
storsatsning på mobiltelefoner.

” Teknik har en affärsmässig aspekt och där ser vi fram emot
att bygga en relation till duktiga studenter och forskare … ”


Tord Wingren kan innovation. Tidigare har han byggt upp
och sålt ett bolag som utvecklat en lösning för mobil Wifiteknik till Samsung. En ingenjör med blick för affärer. Idag är
han chef på Huaweis kontor i Lund där man utvecklar så kallad
intern teknologi till företagets mobiltelefoner. Det rör sig om
hårdvarunära modemteknologi, processorteknik och minnes
teknik. Lundakontoret är en viktig kugge när Huawei ska slå
sig in och upp på den tuffa marknaden för mobiltelefoner.
Innovation i pröva-på-ekonomin
Huaweis djärva vision för den mobila marknaden kräver en
vägbeskrivning. Att utvidga portföljen i high end-segmentet
blir nödvändigt. En större knäckfråga är valet av operativ
system till deras nya mobiltelefoner.
– Vi ska satsa på det kunderna vill ha. Vi kommer inte
låsa oss till ett operativsystem utan pröva oss fram, säger Tord
och syftar på möjligheten att testa hur marknaden svarar på
lika produkter.
Mobilmarknaden är en pröva-på-ekonomi med Samsung
som mönsterexempel sedan 1998. De har gjort en sport i att
inte välja i motsats till Nokia som låst sig till Windows 8 i sina
mobiler. Huaweis strategi är att, liksom Samsung, pröva sig
fram med ny teknik och olika operativsystem i mindre serier för
att sedan lyssna in marknaden och skala upp lyckade satsningar.
Bevakar omvärlden
Under 2013 kommer Huawei in som partnerföretag till Eko
nomihögskolan vid Lunds universitet. För Huawei kan forsk
ningen vid Ekonomihögskolan utgöra en viktig pusselbit i att
bevaka förändringar i omvärlden.
– Den kan hjälpa oss att förstå faktorer bakom föränderlig
het. Vilka som är kortvariga och vilka som är långvariga. Från
brutala teknikskiften till ungdomars benägenhet att lämna
ifrån sig information och dela med sig av sina liv. Kommer
det hålla i sig? Det kan i så fall påverka vår big data-strategi,
säger Tord Wingren.

För Huawei är kontakten med utbildning, forskning och
startups i regionen verksamhetskritisk. För att fortsätta vara
innovativa måste vi vara öppna för nya influenser menar Tord.
– Vi söker nätverk och kontakter med rätt kompetens.
Teknik har en affärsmässig aspekt och där ser vi fram emot
att bygga en relation med duktiga studenter och forskare vid
Ekonomihögskolan.
Huaweis hemlighet
Efter intervjun ber jag Tord Wingren om en rundvisning på
kontoret.
– Hmm, det är hemliga grejer förstår du, säger han och
tvekar någon sekund. Ok, en snabb titt.
Det blir mycket riktigt en snabb titt i kontorslandskapet.
I glasburen i mitten av kontoret står formler skrivna på glas
väggarna. Ett internationellt gäng utvecklare tittar upp från
sina datorer, nickar artigt mot oss och arbetar flitigt vidare.
Världen får snart se resultatet av deras arbete och om Huawei
klarar att genomföra sin djärva tre års-vision. k

	Tre råd för att jobba
med kinesiska företag
Tord Wingren har tiotals år av erfarenhet av den kinesiska
marknaden och vi bad honom därför lista tre råd till den
som vill jobba med kinesiska företag.

a Vinna deras förtroende: Ha kulturell kompetens
men ändra inte din stil helt och hållet. Visa kompetens
och var tydlig.
b Långsiktiga relationer: På grund av kultur och
företagens uppbyggnad tänker kineser ofta långsiktigt
bortom kvartalsekonomin. Jobba därför aktivt för lång
siktiga relationer.
c Affärsmässighet: Var på tårna, sälj in dina lösningar
eller produkter hela tiden, tänk kostnader och leverera i tid.
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Entreprenörskap
på export
I början av juni 2012 invigdes det nya magisterprogrammet i entre
prenörskap vid ESAMI (the Eastern and Southern African Manage
ment Institute) i Arusha, Tanzania. Utbildningen är framtagen i
samarbete mellan Ekonomihögskolan och ESAMI, och ska utbilda en
ny generation av entreprenörer i Afrika.
Professor och generaldirektör på ESAMI, Bonard Mwape,
gav det nya programmet ett varmt välkomnande i sitt invig
ningstal för Magisterprogrammet i entreprenörskap i Arusha.
– Vi har många naturresurser i Afrika, men vi behöver
stärka vårt entreprenöriella mindset för att driva ekonomin
framåt. Vi startar magisterprogrammet i entreprenörskap för
att bygga en pool av kunniga entreprenörer att utgöra en
katalysator för innovation och ekonomisk utveckling i Afrika,
sade professor Mwape i samband med invigningen.
Sedan tidigare har Ekonomihögskolan och ESAMI under
tecknat ett samförståndsavtal (MoU) i syfte att öka kunskapen
inom entreprenörskap och innovationer i Afrika. Under 2012
kom det första konkreta projektet ur detta avtal.
– Programmet lanseras nu efter sin förebild i Lund med
fokus på att hitta en marknad, starta nya företag samt ut
veckla affärer och innovationer inom etablerade företag,
berättar Marie Löwegren, föreståndare på Sten K Johnson

Centre for Entrepreneurship på Ekonomihögskolan.
I sitt öppningstal förklarade professor Mwape utmaning
arna för afrikanska entreprenörer. Många har svårt att få sin
verksamhet att växa och de flesta företag läggs ner inom en
period på ett till tre år.
Problemen beror delvis på begränsade kunskaper om
entreprenörskap, styrning och ledarskap samt strukturella
problem som brist på tillgång till lån och finansiering. Oftast
rör det sig om en brist på innovation i affärsidén. Utbildningen
i entreprenörskap är en viktig bit i det pusslet.
ESAMI har verksamhet i tio afrikanska länder söder om
Sahara. Något som höjer utsikterna till att utvidga samarbe
tet och höja kunskapsnivån inom ämnet på den Afrikanska
kontinenten. Genom samarbetet i TRAPCA, ett träningscenter
för internationella handelsfrågor i Arusha, har ESAMI sedan
tidigare en mycket god relation till Ekonomihögskolan vid
Lunds universitet. k
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Standard för
nytt centrum
Ekonomihögskolan har tack vare en donation på åtta miljoner kronor
från Sveriges Standardiseringsförbund* kunnat inrätta landets första
centrum för forskning om standardisering. Centret ska ge nya kun
skaper om ett område som formar hur framtiden kommer att se ut.
Det nya centret – Standardisation Research Centre (SRC)
kommer bland annat att studera standardiseringsfrågor som
rör elbilar och hur de ska laddas, intelligenta transportsystem,
smarta hem, hållbar utveckling i städer, livsmedel, datasäker
het i ”molnet” och hälsosektorn.
SRC drivs inom Institutet för ekonomisk forskning vid Eko
nomihögskolan och leds av institutets chef, professor Thomas
Kalling. Centret är inte bara unikt i Sverige, det är en av de
få samlade forskningsmiljöer om standardiseringsfrågor som
finns i Europa.
– Frågorna kring standarder och standardisering är nog
mer centrala än någonsin tidigare, givet bland annat ökad
internationell handel, ökad innovation och de ökade samhälls
kraven på produkters legitimitet och säkerhet. Det är viktigt att
förstå dessa frågor och att vi nu får möjlighet att bygga upp
spetskompetens inom detta område är därför både angeläget
och tacksamt, säger Thomas Kalling.
Minskade kostnader – ökad produktivitet
SRC är utpräglat tvärvetenskapligt och involverar national
ekonomer, företagsekonomer och jordbruksekonomer samt
jurister från Ekonomihögskolan, Agrifood och Juridiska institu
tionen. Syftet är ökad förståelse för drivkrafterna bakom stan
dardiseringar, vilka effekter standarder får på företags- och
branschnivå och hur konsumenter berörs – såväl på nationell
som på internationell nivå. Totalt involverar centret omkring
15 forskare.
– Användningen av standarder är också viktigt för länders
konkurrenskraft och det globala standardiseringssamhället
har genom åren verkat för att nationella och internationella
standarder ska leda till ökad säkerhet, ökad produktivitet och
minskade transaktionskostnader. Här kan vår forskning ge ett
värdefullt bidrag, säger Thomas Kalling.

Standardisation Research Centre invigdes formellt i november
2012 i samband med ett seminarium med en av världens
ledande forskare inom standarder, professor Knut Blind från
Technische Universität Berlin. Knut Blind talade om standar
diseringens roll i den kommande EU-lagstiftning och hur
Tyskland har lyckats få flera av sina nationella standarder
accepterade av resten av Europa.
Telekom, bilar och elkraft
Magnus Johansson disputerade 2008 på Ekonomihögskolan
med en avhandling inom strategiämnet och jobbade sedan
två år på ST-Ericsson med strategisk analys. Härefter följde
två år på Hondas huvudkontor för de nordiska och baltiska
marknaderna, där han var ansvarig för produktplanering och
marknadsanalys. Nu är han som en av forskarna inom SRC
tillbaka i akademin.
– Det har varit fyra spännande år och jag tycker att jag tog
med mig mycket från akademin till näringslivet. Sedan har jag
sett många saker i näringslivet som jag gärna vill forska på,
och jag skrev faktiskt även forskningsartiklar under dessa år.
Jag tycker att interaktionen mellan industri och akademi är
väldigt givande, säger Magnus Johansson.
Magnus har glädje av det nätverk han byggt upp nu när
centret ska starta samarbeten om standardfrågor med bland
annat bilbranschen, telekombranschen och elkraftsbranschen.
Ett intressant område handlar om elbilar. En standard för
hur elbilarna ska laddas anses som en förutsättning för att
försäljningen ska kunna ta fart, men någon sådan standard
finns ännu inte. k
* Tidigare benämnt Sveriges Standardiseringsråd
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SRC är utpräglat tvärvetenskapligt och involverar nationalekonomer
och företagsekonomer såväl som jordbruksekonomer och jurister …
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”Kapitalismen
i Kina uppstod trots de
byråkratiska och
institutionella
hinder som
ställdes upp
av den kinesiska
staten.”
Sonja Opper, Gad Rausing
Professor in International
Economics and Business
(with a focus on China) på
Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet.
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Opper
om magin
bakom Kinas
ekonomiska
mirakel
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Sedan 80-talet har 630 miljoner k ineser
lyfts ur fattigdom i Kina. Under s amma
period har privat företagande v uxit fram
som en ny tillväxtmotor i Kina och
världen. Ofta tillskrivs den kinesiska
staten äran för det ekonomiska miraklet.
I boken Capitalism from Below slår
lundaforskaren Sonja Opper och den
amerikanske sociologen Victor Nee hål
på myten om staten som chefsdesigner
för kapitalismens framgångar i Kina.
Vem vred om nyckeln till världens nya tillväxtmotor?
Sonja Opper, professor i nationalekonomi, har studerat 700 företag
i Kinas största tillväxtregion i jakten på svaret.
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”Istället för att komma uppifrån och ned, bubblade
kapitalismen i Kina upp underifrån …”



Hur uppkom kapitalism i Kina? Den frågan har Sonja
Opper, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet, undersökt tillsammans med den ame
rikanske sociologen, professor Victor Nee. Svaren, som 2012
publicerades i boken, Capitalism from Below, avslöjar magin
bakom Kinas ekonomiska mirakel.
– Kapitalismen i Kina har vuxit fram trots den kinesiska
staten, inte tack vare den. Istället för att komma uppifrån
och ned, bubblade kapitalismen i Kina upp underifrån och
uppvisar förvånansvärda likheter med dess europeiska och
amerikanska förlagor, säger Sonja Opper.
Under 1992 registrerades 140 000 nya privata företag
i Kina, under 2008 var samma siffra 6,57 miljoner. Under
2008 stod privata tillverkare för 40 procent av den industriella
produktionen. Historien lyder oftast att den kinesiska staten
stimulerade framväxten av en privat sektor genom smarta
subventioner, investeringar, lönedumpningar och valutastra
tegier. En myt som inte berättar hela sanningen, menar Opper
och Nee.
– Kapitalismen i Kina uppstod trots de byråkratiska och
institutionella hinder som ställdes upp av den kinesiska sta
ten. Privata företagare har istället varit tvungna att övervinna
hindren genom att tillsammans bygga upp de institutioner,
regelverk och nätverk för kapital och kommunikation som
behövdes för att vrida om nyckeln till det som blivit världens
nya tillväxtmotor, säger Sonja Opper.
Under lång tid särbehandlades statliga bolag framför pri
vata i Kina. Sonja Opper pekar på en rad hinder för privata
företag när det gällde finansiering, lån och rättssäkerhet.

1999 var den statliga utlåningen av kapital till den privata
sektorn jämförbar med Ghana, Syrien och Rwanda. 2002
rankades förutsägbarheten i juridiska systemet i linje med
Angola, Vitryssland och Uzbekistan. 2007 var finansiering till
privata företag från statsägda banker endast 1,3 procent av
den totala utlåningen.
– Så sent som under krisen 2010 nekades privata företag
rutinmässigt stöd från de annars generöst tilltagna räddnings
paketen. Det var först efter att privata sektorn övervunnit hin
dren och utkonkurrerat de statliga bolagen, som politikerna
tvingades inse kapitalismens utvecklingskraft och införlivade
den i sin berättelse om det ekonomiska miraklet i Kina, säger
Sonja.
Opper och Nees bok, Capitalism from below, bygger på
en studie av 700 tillverkningsföretag i Yangtze-regionen, en
av Kinas största tillväxtregioner med storstäder som Shanghai
och Hangzou. Boken är utgiven av Harvard University Press,
och utgör en viktig nyckel till att förstå Kinas väg till att bli
en ny ekonomisk supermakt. k

Under året fick Sonja Oppers och Victor Nees bok Capitalism from Below ett hedersomnämnande som Outstanding Academic Title of 2012 av tidskriften Choice
Reviews samt utmärkelsen Gold Medal in the Axiom
Business Book Award i kategorin International Business
and Globalization.
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Give

Take

” Det finns en allt större konsensus kring att
sociala normer är betydelsefulla, samtidigt vet vi
väldigt lite om hur människor reagerar … ”
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Normer och spel
i sociala dilemman
Nationalekonomen Erik Wengström ska med hjälp av spelteori och
ekonomiska experiment undersöka hur vi agerar i situationer där vi
är osäkra på vilken social norm som gäller.
– Normer och seder styr hur vi handlar i många situationer,
men ibland är vi osäkra på vilken norm som gäller. Vad gör vi
då? Kanske tar vi till lite i överkant för att inte verka snåla? Eller
ger osäkerheten en ursäkt att bete sig lite mindre generöst?
säger Erik Wengström, fil dr. i nationalekonomi vid Ekonomi
högskolan.
I slutet av 2012 fick han, tillsammans med kollegan Emma
Svensson och Toke Fosgaard från Köpenhamns universitet, 1,3
miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att forska
om ”Normosäkerhet och samarbete i sociala dilemman”.
– Sociala dilemman uppträder i många olika situationer.
Det fångar essensen av de konflikter som uppstår när vi till
exempel ska bestämma arbetsfördelningen i en grupp eller
när vi på frivillig väg ombeds klimatkompensera vårt resande,
förklarar Erik.
För att mäta normosäkerhet kommer de tre forskarna att
låta testpersoner spela en version av ett så kallat Public Goods
Game. Ett klassiskt experiment som ska spegla situationer där
vi förväntas bidra till samhällets gemensamma resurser, såsom
parker, försvar, skola och miljö.
I det ursprungliga Public Goods-spelet ger deltagarna
ett frivilligt bidrag ur egen ficka till en gemensam pott. Den
gemensamma insatsen fördubblas sedan och delas lika mellan
deltagarna. Men eftersom det är okänt hur mycket övriga
spelare bidragit med, eller om de överhuvudtaget gjort det,
har varje enskild spelare incitament att inte bidra till potten.
Det är ett spel som återskapar situationer där individers
egna intressen står i konflikt med vad som är bäst för grup

Erik Wengström, universitetslektor i nationalekonomi
på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, skapar sociala
dilemman i ett nytt forskningsprojekt.

pen. Det som Erik Wengström vill göra är att ändra reglerna
för spelet för att skapa sociala dilemman.
– Vad händer om vi vänder på förutsättningarna för det
traditionella Public Goods-spelet? Om pengarna redan ligger
i potten och du istället får ta ut en frivillig summa från pot
ten. Upplevs det som mer fel att ta från än att ge till en pott,
frågar han sig.
Gruppens forskning kommer att ha betydelse för en rad
situationer där man förväntas samarbeta och göra något i
en grupp. Och det gör ju vi människor rätt ofta, om det så
är i arbetslivet eller i internationella miljöförhandlingar och
handelspolitik.
– Det finns en allt större konsensus kring att sociala
normer är betydelsefulla, samtidigt vet vi väldigt lite om hur
människor reagerar när det finns osäkerhet kring vilken norm
det är som gäller. Jag tror att vinkeln med normosäkerhet är
ett lovande spår framåt, säger Erik. k
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EU i Mölle
Möllekonferensen har under drygt ett decennium varit den årliga
mötesplatsen där forskare, politiker och andra beslutsfattare från hela
världen t räffas fyra dagar i maj för att diskutera ekonomiska frågor
som berör europeisk integration.
Konferensen arrangeras av Svenska Nätverket för Europa
forskning i Ekonomi (SNEE), som har sitt säte vid Ekonomihög
skolan i Lund. Lars Oxelheim, senior professor i internationellt
företagande och finansiering, är ordförande för nätverket och
den som lett Möllekonferensen under alla år.
– Nästa år håller vi den femtonde konferensen och det
är roligt att se intresset för att få diskutera sin forskning kring
Europas ekonomi här har ökat för varje år och att vi drar också
till oss fler och fler internationella politiker och företagsledare
från utlandet, säger Lars Oxelheim.
Vid den senaste konferensen var det föga förvånande
bank- och eurokrisen som stod i centrum för uppmärksam
heten. Men också frågor som rörde den framtida energiför
sörjningen i Europa, entreprenörskap, migrationsfrågor och
många andra ämnen togs upp i de omkring 50 forskningsrap
porter som presenterades.
Alla som kommer till konferensen deltar aktivt – antingen
genom att presentera sin forskning eller som opponent,

 note-talare, eller som deltagare i panel. Till den senaste
key
konferensen kom bland annat den italienske statssekreteraren
Vieri Ceriani, den specielle rådgivaren till GD för OECD Adrian
Blundell Wignall, chefen för European Ínstitute i Shanghai,
professor Ding Chun plus en rad internationella toppforskare.
Dåvarande riksgäldschefen Bo Lundgren och förre ministern
Leif Pagrotsky, båda återkommande gäster, fanns också på
plats.
Ett femtontal forskare från Ekonomihögskolan i Lund
medverkade, bland annat Åsa Hansson, som flera gånger
bidragit med forskningsrapporter på Möllekonferensen.
– Möllekonferensen är ett fantastiskt tillfälle att nätverka
på, säger Åsa Hansson. Här träffar man andra forskare från
flera olika discipliner, politiker, näringslivsfolk, journalister
och andra under informella förhållanden under flera dagar i
en trevlig miljö. En väldigt speciell chans att möta så många
kompetenta människor och något man gärna återvänder till. k

Vid den senaste konferensen var det föga förvånande bank- och
eurokrisen som stod i centrum för uppmärksamheten.
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Framtidens guldgrävare
får toppbetyg
Näringslivet har sagt sitt. Efterfrågan på utexaminerade studenter i informatik vid
Ekonomihögskolan är hög och företag erbjuder goda villkor och karriärmöjligheter.
När Högskoleverket utvärderade utbildningen 2012 gav de också tummen upp.
När Högskoleverket granskade utbildningar i informatik och
systemvetenskap ansågs Ekonomihögskolans kandidat- och
magisterprogram hålla hög respektive mycket hög kvalitet.
Ett enastående resultat eftersom endast 3 av 25 granskade
utbildningar fick toppbetyget.
– Det är mycket glädjande att få ett kvitto på att våra
utbildningar håller högsta akademiska kvalitet. Programmen
drivs av ett fokus på färdigheter, vilket innebär att studen
terna tränar sin förmåga att analysera, värdera och presentera

lösningar på relevanta problem i skärningspunkten för IT,
systemdesign och ekonomi, säger Sven Carlsson, professor
vid institutionen för informatik.
Magisterprogrammet i informatik, som kombinerar IT
och företagsekonomi, rustar studenterna för framtidens
informationsintensiva affärer. Efterfrågan är hög efter kun
skapssamhällets guldgrävare och digitala arkitekter som går
till jobb med höga ingångslöner, goda utvecklingsmöjligheter
och internationellt arbetsfält.

Lundaekonomer tar topplacering
i världens största casetävling
I april 2012 avgjordes världens största casetävling i Hong Kong. Fyra studenter från
Ekonomihögskolan i Lund tog silverplatsen i stenhård konkurrens med toppstudenter
från hela världen.
KPMG International Case Competition samlar studenter från
hela världen och är världens största i sitt slag. I 2012 års
final deltog 96 studenter från framstående universitet och
högskolor i bl.a. Brasilien, USA, Indien, Japan.
I tävlingen får lagen ett problem från ett företag som de
ska analysera och sedan presentera en lösning och argumen
tera för att det är den riktiga. Allt detta inom tre timmar. Det
ställer stora krav på deltagarnas presentationsteknik, deras
förmåga att arbeta som ett team och prestera på topp under
hård tidspress.
Finallaget av vinnarskallar från Ekonomihögskolan bestod
av masterstudenterna Niklas Hansson, Olof Nordgren, Camilla
Wengholm och Christoffer Haraldsson. De tog sig till final
med sin lösning på hur Volvo ska agera i Kina där marknaden
och ägarsituationen skapar nya utmaningar.

– Vår lösning gick i stora drag ut på att Volvo ska fortsätta
bygga på sitt eget varumärke på den kinesiska marknaden och
att man ska lägga fokus på miljövänliga bilar, säger Camilla
Wengholm.
De fyra lag som gick vidare till slutfinal fick lösa ett case
om hur ett internationellt flygbolag strategiskt skulle angripa
förändringar och konkurrensen som sker inom flygindustrin.
Laget från Hongkong vann med övriga tre lag som delad tvåa.
Emma Engström, ansvarig för studentkommunikation på
KPMG, är imponerad över Lundastudenternas insatser.
– De senaste tre åren har våra svenska lag placerat sig i
topp internationellt med en tredje plats och två andraplatser.
Jag är stolt över att se att svenska studenter kan prestera på
högsta internationella nivå.
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” … när man vuxit upp med Bregott på frukostbordet och reklamfilmer med kossor på grönbete är det lätt att se företaget med
blågula ögon.”
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Varumärken
som kommer med
modersmjölken
Historien om Arla Foods handlar inte bara om mjölk.
Den handlar lika mycket om förvärv, fusioner och sam
manslagningar och inte minst varumärken. Det är där
för ingen slump att mejerijätten gick in som partner
företag till Ekonomihögskolan i Lund under 2012.

Vi träffar Arla Foods HR-direktör Ola Arvidsson i lobbyn
på Hilton Hotel i Kastrup, Köpenhamn, några minuter efter
att han klivit av planet från huvudkontoret i Århus. Skummet
på cappucinon framför oss är sannolikt signerat Arla och Ola
kan sina fakta.
– Mjölk innehåller 18 av våra 22 viktigaste näringsämnen,
säger han.
Vi pratar om att människor kommer i kontakt med Arlas
produkter väldigt tidigt i livet. Och när man vuxit upp med
Bregott på frukostbordet och reklamfilmer med kossor på
grönbete är det lätt att se företaget med blågula ögon.
Men Arla Foods är världens sjunde största mejeriföretag
och tredje största kooperativ. De levererar yoghurt till Nasa,
ost till Noma i Köpenhamn (världens bästa restaurang enligt
San Pellegrino) och öppnade sitt senaste kontor i Djibouti,
Östafrika. Bakom sig har de ett par framgångsrika år.
– Vi har haft dubbelsiffrig tillväxt i flera år och kan se att
det fortsätter i fem år till. Den typen av tillväxt finns annars
inte i livsmedelsbranschen, säger Ola Arvidsson.
Trender som påverkar Arlas affärer
De senaste tio åren har Arla gynnats av en rad övergripande
samhällstrender. I början av 00-talet exploderade café- och
restaurangkulturen i västvärlden. När sedan plånboken blev
tunnare flyttade café- och restaurangborden in i det egna

köket. En flod av matprogram följde efter som tillsammans
med de senaste trenderna inom hälsa, diet och nutrition gyn
nat affärerna på Arla Foods.
Även framtiden ser ljus ut, förklarar Ola. De produkter
som utgår från mjölk är ofta billiga basvaror och kommer
in tidigt så snart levnadsstandarden ökar i ett land. Inom
20 år kommer den globala medelklassen att ha vuxit från
dagens ca 1 miljard till 4,9 miljarder, varav 3,2 miljarder i
tillväxtekonomier.
– Den typen av insikter är viktiga för oss. Vi jagar hellre
foresight än insight. Vi vill ju helst kunna identifiera megatren
der och hur de kommer påverka vår verksamhet. Vad kommer
att intressera kunder och konsumenter om fem år? Det är lite
av en Holy Grail för oss.
Fusioner och varumärken en kärnkompetens
Arla Foods bildades år 2000 efter en sammanslagning mellan
svenska Arla och danska MD Foods. Företagets historia kan
faktiskt beskrivas just som en rad framgångsrika, små och
stora fusioner, förvärv och sammanslagningar sedan starten
på 1880-talet.
– Det är en kärnkompetens vi har. Vi trotsar mycket av den
forskning som visar att fusioner oftast hämmar produktivite
ten eller rent av skadar företaget, konstaterar Ola.
Arla har också framgångsrikt konsoliderat sin varumärkes
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Ola Arvidsson, HR-direktör på Arla Foods i Danmark, tycker det är spännande att samarbeta med universitetsvärlden.

”Vi vill ju helst kunna identifiera megatrender och hur de kommer påverka vår verksamhet. Vad kommer att intressera kunder
och konsumenter om fem år? Det är lite av en Holy Grail för oss.”


portfölj som idag består av tre övergripande modervarumär
ken: Arla, Lurpak och Castello. Under dessa sorterar några så
kallade dotter- och produktvarumärken. Samtidigt har man
stor respekt för styrkan i nationella varumärken.
Ola berättar att man vid ett förvärv i Holland fick ett
produktvarumärke som sovit i 12 år på köpet. En karaktär från
ett par gamla ikoniska reklamfilmer dammades av och sattes
i arbete. Produkterna sålde som smör igen.
– Våra undersökningar visade faktiskt att 73 procent av
holländarna inte ens kom ihåg att varumärket tagits bort från
butikerna. Det visar kraften i ett varumärke.
Bygger varumärket som arbetsgivare
Efter examen från Lund i mitten av 90-talet påbörjade Ola
Arvidsson sin karriär inom livsmedelsbranschen. Idag sitter
han i ledningsgruppen för den internationella mejerikon
cernen. Som HR-direktör på Arla är han mån om att bygga
företagets varumärke som arbetsgivare, så kallad Employer
Branding, för att kunna attrahera de bästa talangerna. För Ola
var det därför ett naturligt steg att bli partnerföretag och visa
möjligheterna på Arla för studenter vid Ekonomihögskolan.
– Du kan t.ex. utveckla produkter, stärka vår position på
den europeiska marknaden eller jobba med socialt entrepre
nörskap i Afrika och Bangladesh. Oavsett vilket så jobbar vi
med ett antal frågeställningar som inte bara har med Arla att
göra, utan hela världen. Hälsa, friskvård, miljö och natur. Hos
oss finns det många möjligheter för unga människor som vill
göra en skillnad.
När Arla Foods jobbar med lärosäten som Lunds universitet
vill man bättre förstå konsument- och shoppingbeteende och
hur de kan koppla långsiktiga trender kring konsumtion, mak
ro- och mikroekonomisk utveckling till den egna verksamheten.
Det är slående hur forskning och masterprogram som
Globalisation, Brands and Consumption och International
Marketing and Brand Management vid Ekonomihögskolan
svarar mot behoven för den internationella mejerijätten. Ola
Arvidsson instämmer.

– I universitetsvärlden har man tid att gå lite längre och dju
pare än vi har i näringslivet där det är kortare och snabbare
beslut. Det gör det väldigt spännande att arbeta med uni
versitetsvärlden.
Ärlighet är lönsamt
I linje med arbetet att stärka Arlas attraktionskraft har man
under lång tid gjort stora satsningar på kvalitets-, säkerhetsoch hållbarhetsarbete. Något som visat sig vara en lönsam
investering.
– Vi har jobbat med de här frågorna i 30 år, långt innan
det blev en trend. Det attraherar studenter, kunder och det
har till och med attraherat den kinesiska staten, säger Ola.
Arla var i princip det enda företaget som klarade sig helt
rena undan mjölkskandalerna i Kina under 2000-talet. Det
fick till följd att Arla fick i uppdrag av den kinesiska och danska
staten att sätta upp ett kvalitetscentrum i Kina. En gynnsam
position att utgå ifrån när Arla nu ska ta andelar på den
kinesiska jättemarknaden.
– Det är viktigt för oss att redan under studietiden kunna
erbjuda våra studenter en nära relation till internationella fö
retag med tillväxt, spännande utmaningar och gott renommé.
Vi ser fram emot samarbetet med Arla, säger Kristina Eneroth,
prorektor och ansvarig för utbildningsfrågor vid Ekonomihög
skolan. k

Partnerföretag:
Ett partnerföretag betalar en årlig avgift för tillgång till
skräddarsydda rekryteringslösningar, unika kunskaps
seminarium och nätverk vid Ekonomihögskolan. Företag
utnyttjar lösningen för att knyta framtida arbetskraft och
kunskap närmare verksamheten bl.a. genom att bygga en
relation till studenter och forskare vid Ekonomihögskolan.
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Centrum för ekonomisk demografi är en
av Ekonomihögskolans mest framgångs
rika tvärvetenskapliga forskningsmiljöer
med den ena topprankningen efter
den andra. Att det rör sig om angelägen
forskning visas inte minst av att man
i år fått externa stöd på sammanlagt 16
miljoner kronor. Senast i raden är ett
stöd på 3,3 miljoner kronor för en unik
befolkningsdatabas i Landskrona.
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Från höger: Patrick Svensson, Martin Dribe och Tommy Bengtsson är forskare inom ekonomiska historia. Tillsammans med
kollegorna på Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan söker de svar på några av vår tids stora välfärdsfrågor.

Åldrande befolkning
kräver nya lösningar


Vad blir följderna för hälso- och sjukvården, eller för pensio
nerna, med en åldrande befolkning? Hur påverkas de äldres
hälsa av faktorer i barndomen? Vilken betydelse har förhål
landen i hemlandet för hur invandrare integreras i Sverige? Det
är några av de frågor som studeras vid Centrum för ekonomisk
demografi (CED), som idag består av drygt trettio forskare
inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin,
socialt arbete och statistik.
Ensam i sitt slag
Centrum för ekonomisk demografi var en av de 20 forsk
ningsmiljöer som 2006 beviljades så kallade Linnéstöd med
finansiering under en tioårsperiod från Vetenskapsrådet och
Forskningsrådet Formas. Syfte med dessa Linnémiljöer är
att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att skapa särskilt
starka miljöer för forskning.
Ekonomihögskolan i Lund är den enda ekonomihögskola
i landet som har en sådan Linnémiljö.
Efter halva bidragsperioden har Linnémiljöerna nu utvär
derats av en internationell expertkommitté och CED var en

av de miljöer som fick mest lovord, både för forskningen och
för sin forskarskola. Det resulterade i att CED, som en av fyra
miljöer i Sverige, får förstärkt stöd de kommande fem åren.
I Högskoleverkets utvärdering för 2012 gav man högsta
betyg till Ekonomihögskolans masterutbildning i ekonomisk
demografi. Dessutom har forskningen bedömts som så viktig
att CED fått en rad ytterligare externa stöd (se faktaruta).
– Roligt både för oss och för Ekonomihögskolan att det är
så många som bedömer att vi har gjort ett bra jobb, säger pro
fessor Tommy Bengtsson, grundare och föreståndare för CED.
Den demografiska utmaningen
Det är såväl historiska som dagsaktuella ämnen som studeras
inom CED. Befolkningens åldrande är ett exempel på en fråga
som kommer att bli mer och mer aktuellt under kommande
år. Tommy Bengtson och hans kollegors forskning på detta
område röner också stort intresse från beslutsfattare i både
Sverige och utlandet, han var till exempel nyligen i Bryssel och
talade om åldersproblematiken.
– Det är en av välfärdsstatens stora utmaningar, säger han.
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I Högskoleverkets utvärdering för 2012 gav man högsta betyg till
Ekonomihögskolans masterutbildning i ekonomisk demografi.
Anledningen till att andelen äldre ökade på 1900-talet var att
födelsetalen sjönk. De ökande kostnaderna för äldre vägdes
upp av att samhällets kostnader för barn minskade. Men nu
har Europa gått in i en fas där den ökade andelen äldre beror
på att dödligheten bland gamla minskar.
Det innebär att allt fler utanför arbetslivet blir beroende
av försörjning av de som är i arbete under kommande år.
Kostnaderna kommer dessutom att öka ännu mer eftersom
konsumtionen av välfärdstjänster stiger med ökad ålder.
– I Sverige är födelsetalen fortfarande högre än i Syd
europa vilket gör att befolkningen inte åldras lika snabbt
som övriga Europa, men även här är problemet större än vi
tidigare trott, säger Tommy Bengtsson. Det visar sig nämli
gen att SCB har underskattat ökningen av medellivslängden i
sina prognoser. Andelen äldre blir således fler än vad vi trott.
Finansiering av pensionerna är en stor utmaning, men den
största utmaningen är ändå hur vi ska kunna upprätthålla en
god sjukvård för alla.
Mot en lösning på problemen
Vad finns det då för lösningar på problemen med en åldrande
befolkning?
– Det är inte lätt. När det gäller pensionerna visar beräk
ningar att de kommer att minska de närmaste åren, något

som ger incitament att jobba längre. För att göra detta möjligt
måste vi utbilda oss även senare i livet. De studier som gjorts
av vuxenutbildning visar också på att såväl individerna själva
som samhället tjänar på det.
– Sedan måste vi nog få en samhällsdebatt om målen med
sjukvården. Att höja skatten kan låta som en lösning, men det
kan också leda till andra problem, som att konkurrenskraften
försämras och att tillväxten hämmas.
Det är också viktigt att barnafödandet inte minskar för
mycket. Här har de svenska reglerna om barnledighet, utveck
lad barnomsorg och rätt till deltid upp till en viss ålder spelat
en viktig roll, menar Tommy Bengtsson som påpekar att Tysk
land har låtit sig inspireras av dessa regler för att uppmuntra
kvinnor att föda fler barn. Men Sverige är inte utan problem.
Maria Stanfors, docent i ekonomisk historia, som bland an
nat forskat om kvinnors ekonomiska historia, har till exempel
pekat på att besparingar inom förlossningsvården kan bli ett
problem för kvinnors reproduktiva hälsa och därmed riskerar
bidra till ett minskat barnafödande.
Centrum för ekonomisk demografi är en av Ekonomihög
skolans verkliga framgångssagor. Nu har man just utlyst en ny
professur i statistisk demografi för att ytterligare flytta fram
positionerna. k

”I Sverige är födelsetalen fortfarande högre än i Sydeuropa
vilket gör att befolkningen inte åldras lika snabbt som övriga
Europa, men även här är problemet större än vi tidigare trott.”

Externa stöd till Centrum för ekonomisk demografi 2012
Riksbankens Jubileumsfond beviljade ett stöd på 2,5 miljoner
kronor till en databas över Landskronas befolkning 16502010. Professor Martin Dribe är ansvarig för projektet, liksom
för ett projekt från Vetenskapsrådet som fått ytterligare 3,3
miljoner och som handlar om att sluta informationsgapet
bakåt i tiden genom att digitalisera data och utveckla använ
darvänliga system för att ta fram och sprida data.
Med hjälp av denna databas kan forskarna kartlägga vilka
processer som låg bakom framväxten av den moderna väster
ländska familjen och den snabba minskningen i spädbarns- och
barndödlighet under framväxten av industrisamhället i Sverige.
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

 eviljade en grupp forskare på CED med Kirk Scott i spetsen
b
3,6 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Utbildningsval och
utbildningskarriärer bland andra generationens invandrare.
Betydelsen av tidiga levnadsförhållanden i Sverige 1989-2010”.
Vetenskapsrådet har också beviljat 3,9 Mkr till Patrick
Svensson för att han, tillsammans med kollegor, skall studera
tillväxt och ojämlikhet i det förmoderna samhället.
Därutöver har CED-medarbetarna Mats Olsson fått ett
anslag för komparativ forskning på 2 Mkr från VR och Ma
ria Stanfors ett om könsskillnader på arbetsmarknaden på
870 kkr från IFAU. De båda senare förvaltas av Ekonomiskhistoriska institutionen.
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Vad har Apple, IKEA och H&M gemensamt?
De måste samarbeta med andra företag för att k unna
producera, transportera och sälja sina produkter.
Professor Ulf Elg har fått 3,2 miljoner för att ta reda på
hur samarbeten kan undvika kulturkrockar, stärka ett
företags varumärke och skapa större värde för kunden.
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Ulf Elg (t h), professor i marknadsföring, ska undersöka hur internationella företag samarbetar för att stärka sin position
på marknaden, bygga varumärken och ta fram nya produkter.

Ett gott samarbete är
den bästa krockkudden
– Få företag konkurrerar idag på egen hand. Istället pratar
man om outsourcing, nätverk och värdekedjor. Men många
teorier utgår från att man gör saker själv, inom företagen,
t.ex. varumärkesarbete. Vi måste uppmärksamma att mycket
sker i samarbeten och kunna förklara hur man får dem att
fungera, säger Ulf Elg, professor i marknadsföring på Eko
nomihögskolan.
Ulf Elg, är en av Sveriges ledande forskare på hur sam
arbeten i värdekedjan kan stärka ett företags position på
marknaden. I slutet av 2012 fick han 3,2 miljoner av Ragnar
Söderbergs stiftelse för forskningsprojektetet The role and
benefits of marketing collaboration for international firms.
– En ökad kunskap på det här området skulle, förutom ett
teoretiskt bidrag, också ge företag vägledning i att avgöra hur
och i vilka sammanhang man kan bedriva sin marknadsföring
i samarbete med andra, och vilka konkreta fördelar olika for
mer av samarbeten kan ha.
Fyra samarbetsområden
I det nya forskningsprojektet kommer Ulf Elg att arbeta till
sammans med Kayhan Tajeddini, docent i marknadsföring.
De ska bl.a. undersöka fyra samarbetsområden: marknads
orientering, varumärken, entreprenörskap och innovation
samt kunskapsöverföring.
– Det handlar om att kunna mobilisera samarbetspartners
för att stärka varumärket, orientera sig på nya marknader och
utveckla innovationer och produkter som är mer anpassade
till de kunder man vill nå, berättar Ulf Elg.
Studien kommer att fokusera på företag från Sverige och
Schweiz. Två väl valda studieobjekt i sammanhanget, menar
Kayhan Tajeddini.

– De är två väldigt lika länder. Det vill säga små länder som
båda är starkt beroende av att ha internationellt framgångs
rika företag och av att dra nytta av samarbeten.
Konsten att hantera kulturkrockar
Samarbeten är särskilt viktiga när ett företag går in på inter
nationella marknader som är väldigt olik den egna.
– Då krävs det att företaget samarbetar med någon för att
förstå den lokala marknaden och kommunicera varumärket på
rätt sätt, säger Ulf Elg och berättar om de klassiska exemplen
när Ikea lanserade för små sängar i USA och när japanernas
små lägenheter påverkade utformningen av Ikeas montrar.
Ulf Elgs senaste projekt är en fallstudie av hur tre olika
svenska företag bygger upp sina nätverk i Brasilien, Ryssland,
Indien och Kina. Dessa fyra länder, de så kallade BRIC-länder
na, är kanske de viktigaste framtida marknaderna både när
det gäller att hitta leverantörer och konsumenter.
– Utmaningen är att hålla varumärket intakt från fabrik till
butik. Att få de företag man samarbetar med att förstå och
leva upp till de värden som varumärket står för.
Det innebär att ett varumärke aldrig är starkare än den
svagaste länken. Om någon aktör i värdekedjan, t.ex. en till
verkare, inte lever upp till de värderingar som företaget ställt
upp riskerar det att skada varumärket.
– Många internationella företag går ut och säger att deras
varumärke står för vissa värden. De åtar sig till exempel att
produkterna ska vara tillverkade av en viss typ av material och
under rimliga villkor för de anställda. Företaget är beroende
av att man har ett bra samarbete bakåt i kedjan. Ett gott sam
arbete kan därför vara den bästa krockkudden, säger Ulf Elg.
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Lunds universitet har ett
campus med 46 000 studenter mitt i staden och är
Sveriges mest internationella
universitet. En ledande arena
för utbildning, forskning och
innovation i en av Europas
mest dynamiska regioner.
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Jacob Wallenberg
besöker Ekonomihögskolan
Varje år besöker över 120 gästföreläsare från yrkeslivet Ekonomihögskolan i
Lund. En solig dag i maj höll Jacob Wallenberg, Sveriges mäktigaste styrelseproffs, en föreläsning på inbjudan från LundaEkonomerna. Då betonade han
framtidens allvar.
– Hur ska du förbereda dig på framtiden? Den ökade globaliseringen och hårdare konkurrensen
från bl.a. Kina och BRIC-länderna kommer att bli alltmer påtaglig i Sverige. Vi kan inte bara gå till
jobbet och hoppas på det bästa, förklarade Jacob Wallenberg.
Vi har hört det förr men när det kommer från en av Sveriges mest internationellt erfarna
näringslivsprofiler, så lyssnar man extra noga. Bli riktigt bra på något! Lär dig behärska ett språk
flytande. Jobba hårt, internationellt och innovativt. Det var några av Jacob Wallenbergs råd till
framtidens ekonomer från Lund. k

Vi måste jobba
hårt, innovativt och
internationellt så att
vi inte blir utkonkurrerade imorgon.
Sverige måste upp
i värdekedjan och
jobba mer med
utveckling, forskning
och tjänster menar
Jacob Wallenberg.
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Ett drömstipendium
Laura Tegstam instiftade Olle Tegstam Scholarship in Marketing vid
Lunds universitet till minnet av sin avlidne make. Stipendiet gör det
möjligt för internationella studenter att fullfölja drömmen om studier
vid ett av världens 100 bästa universitet. Alexandra Lykova från Ryss
land innehar årets stipendium.
Olle Tegstam var en respekterad företagsledare med le
dande befattningar inom Procter & Gamble och Nestlé.
Under hela sin karriär framhöll han vikten av att främja en
internationell anda inom affärslivet och att uppmuntra och
utveckla unga talanger. Den attityden delas av hans hustru
Laura Tegstam.

– Finns det något viktigare än utbildning? Ett stipendium som
gör det möjligt för en utländsk student att läsa vid Ekonomi
högskolan är ett viktigt steg för att sprida akademisk kunskap
globalt. Det leder till ett vidare samarbete mellan individer,
företag och slutligen länder, och det är alltid positivt, betonar
Laura Tegstam.

Alexandra Lykova studerar International Marketing
and Brand Management vid Ekonomihögskolan och
innehar Olle Tegstam Scholarship in Marketing läsåret
2012/13.
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Fredrik Andersson, dekan vid Ekonomihögskolan, håller med.
– Vi är mycket tacksamma för det här bidraget från Olle
Tegstam Foundation. Den här typen av stipendier är avgö
rande för vår utveckling. De ger oss möjlighet att ytterligare
internationalisera vår verksamhet och erbjuda utbildning i
världsklass till fler människor utanför EU.

internationell miljö och praktisk kunskap inom olika affärs
områden och analytisk problemlösning. I undervisningen ingår
många caselösningar med inspirerande lärare och gästföre
läsare från näringslivet.
Programmet är utformat för att lära eleverna hur man
löser olika problem kopplade till varumärken och marknadsfö
ring. Det innebär en hel del caseundervisning och diskussioner
kring exempel från det verkliga livet i klassrummet.

Drömutbildningen
Alexandra Lykova från S: t Petersburg, Ryssland, deltar i Sveriges
populäraste masterutbildning: masterprogrammet i International Marketing and Brand Management vid Ekonomihögskolan.
– Jag är mycket tacksam mot både stiftelsen och Laura
Tegstam personligen. Stipendiet har gett mig möjlighet att
studera vid ett av de 100 främsta universiteten i världen.
Jag har fått nya kunskaper, vänner och färdigheter. Och alla
nya utmaningar har fått mig att växa som människa, säger
Alexandra Lykova.
Ett av målen med stipendiet är att ge unga människor av
alla nationaliteter en chans att utveckla sin kunskap och krea
tivitet och sitt engagemang. Alexandra Lykova är övertygad
om att hennes studier vid Lunds universitet kommer att bidra
till detta mål och till hennes egen karriär.
– Jag har fått massor av erfarenhet, som att arbeta i en

En gedigen grund
– I allmänhet har ungdomar idag ett försprång bara genom att
tillhöra den digitala generationen. Men en gedigen utbildning,
som den som ges i Lund, är avgörande för att finslipa deras för
måga och stärka deras självförtroende, säger Laura Tegstam.
Enligt Laura Tegstam har Lunds universitet spelat en stor
roll för Olle Tegstams liv och karriär.
– Stipendiet i min makes namn är både en påminnelse
och en hyllning: Olle läste i Lund och tog sin civilekonom
examen där. När hans karriär utvecklades internationellt i
Storbritannien, Tyskland, Österrike, Kanada, USA, Schweiz,
liksom i Sverige, tillskrev han en stor del av framgångarna sin
utbildning vid Lunds universitet.
Det är en inställning som nu även Alexandra Lykova delar.

Internationellt utbyte 2012
Ekonomihögskolans internationella studentutbyte 2012
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Fakta och statistik
Ekonomihögskolans ledning
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, Senior Vice Dean Allan T. Malm
samt kanslichef Alf Rosenbäck.

Fakultetsstyrelsen för
Ekonomihögskolan
Ledamöter
Fredrik Andersson, professor, rektor,
ordförande
Kristina Eneroth, docent, prorektor,
vice ordförande
Kristina Artsberg, docent
Sven Carlsson, professor
Kerstin Enflo, bitr. universitetslektor
Axel Hilling, docent
Sonja Opper, professor

Allmänföreträdare
Ingrid Bengtsson-Rijavec, Hälso- och
sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Lena Henningsson, VD StableTable
Scandinavia AB
Thomas Håkansson, civilekonom

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

Företrädare för studenter

Övriga

Sara Lundqvist, Lunds doktorandkår
Anna Svärd, Lundaekonomernas studentkår
Max Alterot, Lundaekonomernas studentkår

Alf Rosenbäck, kanslichef

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
Ordförande i Hilding Anders
International samt Qioptiq
John Abrahamson
Chef, SEB Enskilda Corporate Finance
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, ekon. dr hc.,
styrelseordförande INGKA Holding B.V.
Jörg Himmelmann
VD, Mercedes-Benz Sverige
Bo Håkansson
Med. dr hc, 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
Ekon. dr hc, 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
Partner, Deloitte AB
Jan Söderberg
VD, Söderbergföretagen
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Ekonomi och nyckeltal

Intäkter 2012, totalt: 331,4 (Mkr)

Kostnader 2012, totalt: 330,1 (Mkr)

Statsanslag
forskning
Statsanslag
grundutbildning

Personal

76,3

232,5

Universitetsgemensamt

34,5

Lokaler

29,7

172,3

Bidrag

72,1

Avskrivningar

Uppdrag och
försäljning

10,7

Övrig drift

3,4
30,0

Ekonomihögskolans utbildningsprofil 2012 (helårsstudenter, procent)

Största bidragsfinansiärer 2012
(intäkter, Mkr)

Grundnivå,
program

50%

Grundnivå,
fristående kurser

29%

Avancerad nivå,
fristående kurser

2%

Avancerad nivå,
program

19%

Nyckeltal

2012

2010

2011

2012

4 439

4 006

3 781

Vetenskapsrådet

16,0

Helårsstudenter

Ragnar Söderbergsstiftelse

11,2

Forskarstuderande

103

104

106

Personal

298

314

345

Sida

5,9

FAS

4,6

Crafoordska stiftelsen

4,6
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Faculty appointments 2012
Professorer
Ola Bengtsson
Professor i nationalekonomi,
särskilt finansiell ekonomi
Cécile Brokelind
Professor i handelsrätt
Frédéric Delmar
Professor i företagsekonomi,
särskilt internationellt entreprenörskap
Tony Huzzard
Professor i företagsekonomi,
särskilt organisationsteori
Karin Jonnergård
Professor i företagsekonomi

Petter Lundborg
Professor i nationalekonomi,
särskilt offentlig ekonomi
Lars Persson
Adjungerad professor i nationalekonomi
Krzysztof Podgorski
Professor i statistik
Joakim Westerlund
Professor i nationalekonomi

Docenter

Axel Hilling, handelsrätt
Bo Göransson, forskningspolitik

Universitetslektorer
Bo Andersson, informatik
Fredrik NG Andersson,
nationalekonomi, särskilt makroekonomi
Joakim Gullstrand, nationalekonomi,
särskilt internationell ekonomi
Erik Wengström, nationalekonomi

Andreas Bergh, nationalekonomi
Sara Louise Muhr, företagsekonomi
Anders Vilhelmsson, företagsekonomi

Större forskningsanslag och donationer 2012
Centre for Economic Demography, 22 Mkr
(4 år), Vetenskapsrådet. Professor Tommy
Bengtsson, Centrum för ekonomisk demo
grafi (Linnécentrum, förlängning med 10%
ökning efter halvtidsutvärdering).
Standardisation Research Centre. 8 Mkr,
Sveriges Standardiseringsråd, numera
Svenska Standardiseringsförbundet.
Professor Thomas Kalling, Institutet för
ekonomisk forskning.
Alternative Financial Markets. 5,5 Mkr
(3 år), Marianne och Marcus Wallenbergs
stiftelse. Professor Hans Byström, National
ekonomiska institutionen.
Utbildningsval och utbildningskarriärer
bland andra generationens invandrare.
Betydelsen av tidiga levandsförhållanden i Sverige 1989-2010. 3,6 Mkr (3 år),
Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten
skap (FAS), Docent Kirk Scott, Centrum för
ekonomisk demografi.
The role and benefits of marketing
collaboration for international firm. 3,2
Mkr (3 år), Ragnar Söderbergs stiftelse.
Professor Ulf Elg, Företagsekonomiska
institutionen.

Research School in Economic Demography. 3,6 Mkr (4 år), Vetenskapsrådet.
Professor Tommy Bengtsson, Centrum
för ekonomisk demografi (Linnécentrum,
förlängning efter halvtidsutvärdering).
Socioeconomic inequalities in health:
measurement, explanation and policy
evaluation. 2,63 Mkr (3 år), FAS. Profes
sor Ulf Gerdtham, Nationalekonomiska
institutionen.
The quest for relevance in the universitybased business school: the case of leadership studies. 2,5 Mkr (3 år), Handelsbankens
forskningsstiftelser. Dr. Sverre Spoelstra,
Företagsekonomiska institutionen.
Olika vägar till tillväxt? Agrara reformer,
marknader och jordbruk i Tyskland
och Sverige 1750-1880. 2,5 Mkr (3 år),
Vetenskapsrådet. Mats Olsson, Ekonomiskhistoriska institutionen.
Företagets internationella länkar, dess
organisering samt entreprenörens och
innovationens roll. 0,68 Mkr (1 år), Torsten
Söderbergs Stiftelse. Docent Joakim Gull
strand, Nationalekonomiska institutionen.
Donation: LUSEM Visiting Fellows (201214). 2 Mkr. (3 år), Jan Söderberg. Katarina
Andrén, Stiftelsen Partnerskap och professor
Thomas Kalling, Institutet för ekonomisk
forskning.

Konferens om finans och entreprenörskap. 0,57 Mkr (1 år), VINNOVA. Professor
Ola Bengtsson, Nationalekonomiska
institutionen.
Browaldh stipendium för rekrytering av
en internationell forskare med inriktning mot beteendebaserad ekonomi
till Nationalekonomiska institutionen
vid Lunds universitet. 1,585 Mkr (3 år),
Handelsbankens forskningsstiftelser. Profes
sor David Edgerton, Nationalekonomiska
institutionen.
Economic Design – teori och tillämpningar.
2 Mkr (4 år), Handelsbankens forsknings
stiftelser. Professor Lars Gunnar Svensson,
Nationalekonomiska institutionen.
Normosäkerhet och samarbete i
sociala dilemman. 1, 37 Mkr (3 år), Ragnar
Söderbergs stiftelse. Dr. Erik Wengström,
Nationalekonomiska institutionen.
Värdering och risk på energimarknader.
1,1 Mkr (3 ), Crafoordska stiftelsen. Dr. Karl
Larsson, Nationalekonomiska institutionen.
Globalization, Social Norms and Institutions in Developing Countries. 1,1 Mkr 
(3 år), Crafoordska stiftelsen. Docent Andreas
Bergh, Nationalekonomiska institutionen.

Doktorsavhandlingar 2012
Liliya Altshuler, Företagsekonomiska
institutionen: Competitive Capabilities of a
Technology Born Global.

Karin Bergman, Nationalekonomiska institu
tionen: The Organization of R&D – Sourcing
Strategy, Financing and Relation to Trade.

Bo Andersson, Institutionen för informatik:
Harnessing Handheld Computing – Framework, Toolkit and Design Propositions.

Johan Blomquist, Nationalekonomiska
institutionen: Testing Homogeneity and Unit
Root Restrictions in Panels.

Turaj S. Faran, Ekonomisk-historiska
institutionen: The Industrialization Process in
the Chinese Mirror – Continuity and change
in transition from collective agriculture to
market economy in China.
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Tina Hannemann, Ekonomisk-historiska
institutionen: It Breaks a Man’s Heart –
Socioeconomic Differences in the Onset of
Cardiovascular Disease in Contemporary
Sweden.
Daniel Holmberg, Forskningspolitiska
institutet: Vem formar den stategiska
forskningen? Institutionell dynamik och
anslagspolitisk utveckling i KK-stiftelsen.
Bujar Huskaj, Nationalekonomiska institutio
nen: Essays on VIX Futures and Options.
Farrukh Javed, Statistiska institutionen:
On Statistical Aspects of Modelling Financial
Volatility.

Yushu Li, Nationalekonomiska institutionen:
Essays on statistical testing using wavelet
methodologies.

Tobbe Petterson, Forskningspolitiska institu
tet: Den vetenskapliga underrättelseoperationen – Om inhämtning och genus.

Lu Liu, Nationalekonomiska institutionen:
Essays on Financial Market Interdependence.

Elin Smith, Företagsekonomiska institutio
nen: Corporate governance and entrepreneurship at the organisational level in a
frame of property rights.

Åsa Ljungvall, Nationalekonomiska
institutionen: Economic perspectives on the
obesity epidemic.
Pia Nylinder, Företagsekonomiska institutio
nen: Budgetary Control in Public Health Care
– A Study about Perceptions of Budgetary
Control among Clinical Directors.

Emma Karolina Svensson, National
ekonomiska institutionen: Experimenting
with Focal Points and Monetary Policy.
Timurs Umans, Företagsekonomiska
institutionen: The Bottom Line of Cultural
Diversity at the Top.The Top Management
Team’s Cultural Diversity and its Influence on
Organisational Outcomes.

Utmärkelser och förtroendeuppdrag 2012
Personal
Professor Mats Alvesson, Företags
ekonomiska institutionen, medlem av
Statskontorets vetenskapliga råd, Stockholm.
Professor Fredrik Andersson, National
ekonomiska institutionen, medlem av
Scientific Advisory Board för Uppsala Centre
for Fiscal Studies samt medlem av Riksrevisio
nens vetenskapliga råd.
Adj. professor Anders Anell, Företags
ekonomiska institutionen, vetenskaplig
rådgivare åt Socialstyrelsen, styrelseledamot i
Myndigheten för Vårdanalys.
Docent Kristina Artsberg, Företags
ekonomiska institutionen, Associate editor
för tidskriften Accounting in Europe.
Professor Tommy Bengtsson, Centrum för
ekonomisk demografi, medlem i ESF Stan
ding Committee for Social Sciences, medlem
i SSHA Executive Committee samt i IUSSP
Panel Pathways to health and wellbeing,
styrelsemedlem i European Doctoral School
of Demography samt i International Max
Planck Research School for Demography.
Docent Andreas Bergh, National
ekonomiska institutionen, redaktör
Ekonomisk Debatt.
Professor David Edgerton, National
ekonomiska institutionen, vice ordförande,
SCB:s konsumentprisindexnämnd.
Professor Ulf Elg, Företagsekonomiska
institutionen, sakkunnig granskare av an
sökningar om forskningsanslag hos Ragnar
Söderbergs stiftelser, medlem av Editorial
board för International Business Review,
Journal of World Business (Europe) samt
European Retail Research.

Doktoranderna Wen Pan Fagerlin och
Christian Koch, Företagsekonomiska
institutionen, tilldelades Best Proposal Award
Finalist vid Strategic Management Society
Special Conference in China.
Professor Ulf Gerdtham, National
ekonomiska institutionen, Fellow vid
Stellenbosch Institute for Advanced Study
(STIAS) in South Africa.
Docent Joakim Gullstrand, National
ekonomiska institutionen, styrelseledamot,
Mistra Biotech.
Docent Åsa Hansson, Nationalekonomiska
institutionen, ledamot i företagsskattekom
mittén, medlem i skatteakademin samt
IVAs analysgrupp för Skatters inverkan på
innovationer.
Docent Oskar Henkow, Institutionen för
handelsrätt, suppleant i Europeiska Kommis
sionens VAT Expert Group.
Professor Jerker Holm, Nationalekonomiska
institutionen, medlem i referensgrupp för
ESO-studie, Finansdepartementet samt
ekonomisk expert i mål avseende elektronisk
kommunikation, Stockholms förvaltningsrätt.
Dr. Sol Pía Juárez och Professor Juan
Merlo, Centrum för ekonomisk demografi,
Best Poster Award vid International Sympo
sium on Reproductive Epidemiology.
Dr. Sol Pía Juárez, Centrum för ekonomisk
demografi, Avhandlingpris.
Dr. Yushu Li, Nationalekonomiska institu
tionen, Linnéakademiens Forskningsstiftelses
stipendium, 35 000 kr.

Professor Martin Lindström, Centrum
för ekonomisk demografi, styrelsemedlem
Socialmedicinsk Tidskrift, Co-editor för BMC
Public Health, gästredaktör för temanumret
om ”Socialt kapital och hälsa” i Socialmedi
cinsk Tidskrift.
Professor Carl Hampus Lyttkens,
Nationalekonomiska institutionen, ledamot av
Institutet för hälsoekonomis vetenskapliga råd.
Dr. Ola Mattisson, Företagsekonomiska
institutionen, ledamot i the Scientific Com
mittee at the Turin School of Local Regula
tion (TSLR), samt ledamot i the International
Scientific Council at CIRIEC (International
Centre of Research and Information on the
Public, Social and Cooperative Economy).
Professor Juan Merlo, Centrum för
ekonomisk demografi, sakkunnig Folkhälso
institutet Stockholm, sakkunnig Nationella
Folkhälsorapporten.
Docent Jonas Nordström, Nationalekono
miska institutionen, medlem av Handelns
Utvecklingsråds vetenskapliga råd.
Dr. Karin Olofsdotter, Nationalekonomiska
institutionen, redaktör Ekonomisk Debatt,
styrelsemedlem Centrum för Europaforskning.
Dr. Gert Paulsson, Företagsekonomiska
institutionen, sekreterare i Region Skånes
Ekonomiska Råd, ledamot av Försäkringskas
sans vetenskapliga råd.
Dr. Bárbara Revuelta-Eugercios, Centrum
för ekonomisk demografi, avhandlingspris.
Dr. Niklas Sandell och Dr Peter Svensson,
Företagsekonomiska institutionen, tilldelades
Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i
Balans, ”Verbala trolleritrick i finansiella
rapporter”. Carl Henrik Witts pris delas ut av
PwC i samarbete med FAR.
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Docent Kirk Scott, Centrum för ekonomisk
demografi, Styrelsemedlem i European Doc
toral School of Demography, i Stiftelsen för
främjande av ekonomisk forskning, i Svensk
Demografisk Förening, i Swedish Inerdisci
plinary Graduate School in Register Based
Research samt medlem i Advisory Board for
Gender and Generations Survey.
Docent Maria Stanfors, Centrum för
ekonomisk demografi, Styrelsemedlem FAS,
Ledamot PK Arbetsmarknad FAS, styrelse
medlem i Svensk Demografisk Förening samt
i Svenska Historiska Föreningen.

Lina Ahlin vann första pris i VINNOVAs och
ESBRIs uppsatstävling Nytt&Nyttigt med
uppsatsen Mobility and productivity among
Swedish inventors – a cause for causality?
Handledare: Docent Olof Ejermo, National
ekonomiska institutionen. Lina Bengtsson
och Anna Walberg erhöll tredje priset med
uppsatsen A Sweet Tooth for Innovation – A
Case Study of Upstream Collaboration at
Leaf. Handledare: Thomas Kalling, Institutet
för ekonomisk forskning.

Professor Ben Terra, Institutionen för
handelsrätt, Medlem av Europeiska Kommis
sionens VAT Expert Group.

Martin Björgell, som tog civilekonom
examen våren 2012, utsågs till ”Årets
Ekonomistudent 2012” av KPMG, ”Årets
unga ledare” på Eldsjälsgalan i TV4 och en
av Sveriges hetaste supertalanger i Veckans
affärer.

Dr. Erik Wengström, Nationalekono
miska institutionen, Granskare av anslag för
estniska vetenskapsrådet samt ekonomisk
expert för Kammarrätten Stockholm.

Kerstin Fredriksson, student på magister
programmet i entreprenörskap, utsågs till
”Årets Nytänkare 2012” av Danske Bank för
sitt arbete med affärsprojektet Jobgration.

Doktorand Frédéric Witte, Företagsekono
miska institutionen, tilldelades J.M. Veciana
Best Paper Award for a Junior researcher vid
RENT-konferensen i Lyon.

Michael Holmgren och Erik Ronnle
erhöll Ohlininstitutets uppsatspris 2012 för
examensarbetet Hydrocarbons in Greenland
– Prospects for the Greenlandic economy.
Handledare: Docent Andreas Bergh och Dr.
Therese Nilsson. Sara Moricz, tilldelades
ett hedersomnämnande av juryn för hennes
examensarbete i nationalekonomi med titeln
The causal effect of local elections on economic growth – Using a natural experiment
in Indonesia. Handledare: Professor Fredrik
Sjöholm.

Professor Stefan Yard, Företagsekonomiska
institutionen, Ekonomisk expert avseende s k
LEK-mål i Kammarrätten i Stockholm.

Studenter
Jenny Andersson tilldelades Sparbanks
stiftelsen Skånes examensstipendium
på 25000 kr för sin kandidatuppsats vid
Institutionen för handelsrätt med titeln
Åldersdiskriminering eller ett berättigat
skydd för äldre? En studie av relationen
mellan förbudet mot åldersdiskriminering
och turordningsreglerna i 22 § LAS.

Malin Karlsson och Gustav Lilja, studenter
på masterprogrammet Technology Manage
ment, tilldelades Logistikföreningen PLANs
pris för 2011 års examensarbete inom logistik
med uppsatsen Can Scania be stronger than
steel? Handledare: Universitetslektor Christer
Kedström, Företagsekonomiska institutionen
och professor Andreas Norrman, Institutio
nen för teknisk ekonomi och logistik.
Erik Lindberg, student på masterprogram
met i Technology Management, utsågs till
”Årets ledare” bland svenska studenter av
nätverket 4Potentials.
Jeff Neilson, vann Svensk Demografisk
Förenings uppsatstävling med masteruppsat
sen Penalties and Premiums. A Gender-Based
Investigation into the Costs of Parenthood in
Sweden. Handledare: Docent Maria Stanfors,
Centrum för ekonomisk demografi.
Ragnar Petersson erhöll Reidar Peters sti
pendium om 25 000 kr för kandidatuppsat
sen Ogiltigförklarande av direktupphandlade
avtal. Rättsläget efter en mindre upphandlingsrättslig revolution. Handledare:Dr. Catrin
Karlsson, Institutionen för handelsrätt.
Camilla Wengholm, Niklas Hansson, Olof
Nordgren och Christoffer Haraldsson, kom
på delad andra plats i den internationella
finalen av KPMG International Case Competi
tion 2012, som avgjordes i Hongkong.

Karin Holmqvist och Tanja Woldenga,
studenter på magisterprogrammet i
entreprenörskap, tilldelades Hans Pilh
(Deloitte) Scholarship for Entrepreneurship
and Innovation 2012.

Hedersdoktorer 2012
Sten K. Johnson
Industriman och entreprenör,
Midway Holdings

Charles Schewe
Professor of Marketing,
University of Massachusetts at Amherst

Hugh Willmott
Professor in Organisational Studies,
Cardiff University

Internationella gästforskare 2012
Lusem Visiting Professors
Professor Steve Burt
University of Stirling, Storbritannien.
Sparbanken Öresund Visiting Professor
of Marketing
Professor Niels Dechow
EBS Business School, Wiesbaden, Tyskland.
Lindén Visiting Professor of Accounting
Professor Nicolai Juul Foss
Copenhagen Business School, Danmark.
Handelsbanken Visiting Professor
of Strategic Management

Professor Pervez N. Ghauri
King’s College London, Storbritannien.
SEB Visiting Professor of Marketing
Professor Irvine Lapsley
University of Edinburgh Business School,
Storbritannien.
KEFU Visiting Professor
of Public Management
Professor Monder Ram
De Montfort University, Storbritannien.
Herbert Felix Institute Visiting Professor on
Ethnic Minority Entrepreneurship

Professor Robert Scapens
Manchester Business School at Manchester
University, Storbritannien.
Swedbank Visiting Professor of Accounting

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

Associate Professor Timothy Folta
Purdue University, Krannert School of
Management, USA

Assistant Professor Topi Miettinen
Hanken Svenska handelshögskolan,
Helsingfors, Finland

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

Professor Gerard Hanlon
School of Business and Management, Queen
Mary University of London, Storbritannien

Dr. Erik Mohlin
Oxford University, Storbritannien

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
Ekonomisk-historiska institutionen
Assistant Professor Christoph Grimpe
Copenhagen Business School, Danmark
Forskningspolitiska institutet
Associate Professor Tim Kuhn
University of Colorado at Boulder, USA
Företagsekonomiska institutionen
Professor Saonee Sarker
Washington State University, USA
Institutionen för informatik
Assistant Professor Siri Terjesen
Kelley School of Business, Indiana University,
USA. Företagsekonomiska institutionen
Associate Professor Susan Chun Zhu
Michigan State University, USA
Nationalekonomiska institutionen

Centrum för ekonomisk
demografi
Dr. Sol Pía Juárez
Spanish National Research Council
(CSIC), Spanien
Dr. Bárbara Revuelta-Eugercios
National Research Council
(CSIC), Spanien
Dr. Francesco Scalone
University of Bologna, Italien
Dr. Christian Schlöder
Martin-Luther Universität,
Halle-Wittenberg, Tyskland

Ekonomisk-historiska
institutionen
Professor Joyce Burnette
Wabash College, IN, USA

Professor Sarah Jack
Lancaster University, Storbritannien
Professor André Spicer
Cass Business School, City University
London, Storbritannien
Professor Hugh Wilmott
Cardiff University, Storbritannien

Institutionen för informatik
Professor Liaquat Hossain
University of Sydney

Nationalekonomiska institutionen
Dr Henrik Andersson
Toulouse School of Economics, Frankrike
Professor Geir Asheim
University of Oslo, Norge
Associate Professor Ulf Axelson
London School of Economics, Storbritannien
Assistant Professor Martha Bailey
University of Michigan , USA
Dr. Irem Bozbay
Maastricht University, Nederländerna
Dr. Caiphas Chekwoti
Trapca, Tanzania

Dr. Marcus Nossman
KYOS Energy Consulting, Nederländerna
Dr. Daniela Osterrieder
Aarhus University, Danmark
Assistant Professor Damjan Pfajfar
University of Tilburg, Nederländerna
Professor Susan Porter
University of Virginia, USA
Associate Professor Dimitrios Psychoyios
University of Piraeus, Grekland
Dr. Paolo Santucci de Magistris
Aarhus University, Danmark
Dr. Stefan Schneider
E.ON Energy Trading, Tyskland
Associate Professor Christian Soegaard
University of Warwick, Storbritannien
Professor Adriaan Soetevent
University of Amsterdam, Nederländerna
Dr. Martin Strieborny
University of Michigan, USA
Associate Professor Sandy Suardi
La Trobe University, Melbourne, Australien

Assistant Professor Jaewon Choi
University of Illinois, USA

Dr. Natascha Wagner
Graduate Institute of International and
Development Studies, Geneva, Schweiz

Professor Philip Clarke
University of Melbourne, Australien

Professor Philipp Wichardt
Rostock University, Tyskland

Professor Lars Ehlers
University of Montreal, Kanada

Dr. Miriam Wüst
The Danish National Centre for Social
Research, Copenhagen, Danmark

Assistant Professor Selim Gulesci
Bocconi University, Milan, Italien
Dr. Helga Habis
Hungarian Academie of Sciences,
Budapest, Ungern
Associate Professor
Katariina Nilsson Hakkala
Aalto University, Finland
Professor Timothy C Johnson
University of Illinois, USA
Dr. Trygve Kastberg-Nilsen
Universitetet i Agder, Norge
Professor Bettina Klaus
University of Lausanne, Schweiz

Företagsekonomiska
institutionen

Assistant Professor Samuli Knüpfer
London Business School, Storbritannien

Professor Laura Empson
Cass Business School, City University
London, Storbritannien

Associate Professor Birthe Larsen
Copenhagen Business School, Danmark

Professor Matthias Fink
Vienna University of Economics and Business,
Österrike, University of Bath, School of
Management, Storbritannien

Assistant Professor Magne Mostad
University College London, Storbritannien

Professor Oliver Lorz
RWTH Aachen University, Tyskland
Dr. Katrine Vellesen Løken
University of Bergen, Norge

Associate Professor Hongjun Yan
Yale School of Management, USA
Associate Professor Susan Chun Zhu
Michigan State University, USA

Statistiska institutionen
Dr. Anastassia Baxevani
University of Cyprus, Cyprus
Dr. Anastasia Kostaki
Athens University of Economics and
Business, Greece
Dr. David Ramsey
University of Limerick, Ireland
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Gästföreläsare från yrkeslivet 2012
Abel Forrester, Maersk Line IT
Alar Lange, Unit4 OCRA
Anders Dellson, Teknopool
Anders Nyström, Kongsberg Automotive
Anders Törnqvist, Danske Bank
Andrea H Dalhammar, Malmö stad
Anna Clarving, IKANO försäkring
AnneCathrine Thore Olsson,
Volvo Car Corporation
Ann-Katrin Lennartsson, PwC
Bengt Gustafsson, Securitas
Björn Almér, Barista Fairtrade Coffee
Börje Noring, Storföretagsregionen,
Göteborg
Carina Lundgren Markow, Folksam
Cecilia Hessel, Patent- och
registreringsverket
Cecilia Kindgren-Bengtsson,
Advokatfirman Lindahl
Charlotta Edler, Riksbanken
Christer Jonsson, PWC
Christina Chester, Tetra Pak
Christina Hammarstrand,
Storföretagsregionen, Göteborg
Claes Ahrén, Region Skåne
Coen Deij, Storföretagsregionen, Göteborg
Daniel Bruzaeus, PwC
Dennis Jönsson, Nordea
Donald Lowe, Lowe AB
Dr. Andreas Graflund, Nykredit
Dr. Marcus Nossman,
KYOS Energy Consulting
Dr. Thomas Elger, A.P. Møller-Mærsk A/S
Ebba Wahlberg Snygg,
Moll Wendén Advokatbyrå
Eva Häubling, Tyska handelskammaren
Gey Widengren, PWC
Greg Priest, IKEA Group
Gustav Liedgren, Standard & Poor’s

Hanna Charlotte Stenbacka, Riksbanken
Hanna Löfström, PWC
Hedvig Landahl, Näringsdepartementet
Henrik Eriksson, Unilever
Hugo Gnadeberg, Propeller.se
Håkan Olsson Reising, Ernst & Young
Ingalill Ulvdell, Lindex AB
Ingvar Larsson, Lindex AB
Jens Hagman, Desmo
Johan Alexon, Inköp och upphandling,
Lunds universitet
Johan Bergström, Danske bank
Johan Strandberg, PWC
Johan Wahlfors, Deloitte AB
Johanna Isberg, Sony
Johannes Westergarden, Addedo
Jonas Michanek, Idélaboratoriet
Jonas Milton, Almega
Jonas Selén, Ericsson
Jörgen Jepson, Malmö stad
Karin Ebbinghaus, Vinge
Karin Forsberg, Ortelius Management
Katarina Dettmark, Malmö stad
Klas Skogmar, Arkatay Consulting AB
Kristina Ahlgren, Tetra Pak
Lars-Erik Skjutare, Sparbanken Öresund
Lasse Clarke Storgaard, TeliaSonera
Lena Rimsten, VINNOVA
Lennart Wemlén, Vattenfall AB
Lennart Åström, Alfa Laval
Linda Hensfelt,
Storföretagsregionen, Malmö
Magnus Welander, Thule Group
Malin Ruisjenaars, Axis Communications
Maria Eriksson, Accenture
Maria Wirén, Naked Juice Bar
Marie Weidenholm, Malmö stad
Marianne Barner, IKEA Group

Partnerföretag
Capital Partners
Handelsbanken
Nordea
Sparbanken Öresund
Swedbank

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

Partners
Arla Foods (NYTT)
Alfa Laval AB
Axis Communications AB
BE Group
Danske bank
Deloitte
Ecolean AB

E.ON
Ernst & Young
Färs & Frosta Sparbank
Gambro Group
GfK Sverige AB
Huawei (NYTT)
IKANO Fastighets AB
Inwido AB
JBT Foodtech
KPMG
Lunds Energi AB
Malmö stad
Mazars Set
Mercedes-Benz
Midway Holding AB
Prestera
Procordia Food AB
PwC
ST Ericsson
SYSAV
Thule Holding AB
Wihlborgs Fastigheter

Marianne Larsson, Director of Innovation
Mats Sundgren
Matts Hansson, Malmö stad
Michael Schrøder, Valcon
Mikael Kretz, entreprenör
Mikael Wahlgren, Alfa Laval
Mikael Åkesson, Pareto 80/20
Nicholas Jacobsson, Connect
Niklas Dahlin, DS Smith Packaging
Nils Månsson, CapGemini
Ola Sundborg, Danske Bank
Ola Åberg, Lunds Energi
Oskar Ebbinghaus, Accenture
Per Olof Johannesson, TerraNet AB
Per-Arne Sundbom, Konkurrensverket
Peter Bryer, Mobile Foresight
Peter Höjerback, Serstech
Jur.dr. Peter Nilsson, LRF Konsult
Peter Torstensson, Alfa Laval
Philip Sandberg, Tamam
Rebecca Gustafsson, Cap Gemini
Rikard Celander, Nordic Drugs AB
Royne Schiess, Ernst & Young AB
Sara Järdler, PWC
Sean Duffy, The Duffy Agency
Sofia Grauers, Maersk Line
Stefan Ragnarsson, Modity Energy Trading
Susanne Hedin, Retorikbyrån
Sven-Christer Nilsson, Ripasso Energy AB
Ted Böklin, Tetra Pak
Thomas Johansson, TRR Trygghetsrådet
Thomas Lundquist, Malmö stad
Tony Maranon, GfK
Adj. professor Ulf Persson,
Institutet för hälso-och sjukvårdsekonomi
Jur. dr. Urban Rydin, LRF Konsult
Veronica Wallinder, Malmö stad
Ylva Kalin, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
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Kontaktuppgifter
Ekonomihögskolans ledning
Rektor: Fredrik Andersson | Tel: 046-222 86 76
Prorektor: Kristina Eneroth | Tel: 046-222 44 49
Vicerektor: Mats Benner | Tel: 046-222 76 20
Senior Vice Dean: Allan T Malm | Tel: 046-222 78 09
Kanslichef: Alf Rosenbäck | Tel: 046-222 09 54

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

Learning Partnerships
Learning Partnerships är ett samarbetsprogram kopplat till forskarutbildningen vid Ekonomihög
skolan. 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
verksamhet 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: 046-222 46 38 | Mobil: 0733-563649 | thomas.kalling@fek.lu.se

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

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

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

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