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REKTOR  
HAR ORDET

Det har återigen blivit dags att summera året som gått. I skrivan-
de stund har vi påbörjat en stegvis återgång till campus. Det är 
glädjande att ännu en gång få välkomna studenter och medarbe-
tare tillbaka. Året som passerat har bjudit på många glädjeäm-
nen samtidigt som pandemin fortsatt att pröva oss som organi-
sation och individer. Den verksamhet vi bedriver vilar på solid, 
vetenskaplig och rättssäker grund. Våra leveranser av kunskap 
och vårt eget beslutsfattande ska vara och är väl underbyggt och 
det kräver sin tid. Frustrerande långsamt kan man tycka ibland. 
Det är av goda skäl som vi behöver låta saker ta tid.
 
Fast när det gäller, då kan vi – som i fallet med de senaste dry-
ga två åren – snabbt ställa om och ställa om igen. Med pragma-
tism, flexibilitet, god förmåga att hantera förändringar, nyfi-
kenhet och lojalitet till verksamhetens intressenter har vi med 

den äran klarat ännu ett mycket speciellt år. Mitt i allt växer vi, 
med fler studenter och nya forskningsprojekt behöver vi också 
bli fler. Vi har under året genomfört drygt 20 nyanställningar, 
vilket är dubbelt så många som förra året.
 
I den här foldern bjuder vi på ett axplock av fina prestationer 
och aktiviteter från medarbetare och studenter i samarbete 
med partners inom och utanför akademin. Jag vill rikta mitt 
varma tack till alla som under 2021 bidragit till Handelshögsko-
lans verksamhet och särskilt till vår avgående ordförande Anna 
Thoursie, som efter full mandatperiod om 8 år i vår styrelse, 
lämnar över till Louise Ring.

Sofia Lundberg,
Rektor Handelshögskolan

CERTIFIERAD
ISO 14001

Ledningssystem för miljö
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ORDFÖRANDE  
HAR ORDET

Sedan mars 2020 har tillvaron varit fylld av extra stora utma-
ningar på grund av pandemin, utmaningar som alla på Han-
delshögskolan, anställda som studenter, tampats med och kla-
rat av bra. Även om det ser ut som att smittläget försämrats 
något i slutet av 2021 så hoppas jag att ingen lärare ska behöva 
föreläsa framför ett svart kameraöga och att ingen student ska 
behöva se föreläsningarna på en skärm, ensam i det egna kö-
ket under 2022.

Jag har fått förtroendet att inneha ordförandeposten i två man-
datperioder, där 2021 var det sista året. Tillsammans med mitt 
år som ledamot blev det totalt åtta år i styrelsen. På ett sätt 
känns det som tiden gått väldigt fort. När jag reflekterar lite 
mer så ser jag hur mycket som har hänt på Handelshögskolan 
under dessa år. Ett lärosäte som var väldigt bra redan för åtta 
år sedan har blivit ännu bättre! 

Och det är på grund av det gedigna och helhjärtade arbete, där 
alla som jobbar på Handelshögskolan bidrar med sina olika 
kompetenser, och det är på grund av alla kloka och duktiga stu-
denter som pluggar här. Det är alla ni som är Handelshögskolan! 
Och så hoppas och tror jag, att styrelsen också har bidragit till 
detta, inte minst med engagemanget i det kvalitetssäkringsarbe-
te som ledde fram till AACSB-ackrediteringen 2018. 

Ett varmt tack till Handelshögskolans alla medarbetare och 
studenter för era insatser under 2021. Jag önskar Handelshög-
skolan den ljusaste av framtider, jag ser fram mot att följa er i 
fortsättningen, förvisso på lite avstånd, och se vad ni väljer att 
satsa på. 

Anna Thoursie, 
styrelsens ordförande
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UTBILDNING I  
INTERNATIONELL  
MILJÖ
Handelshögskolan erbjuder utbildning från  
grundläggande till avancerad nivå inklusive  
forskarutbildning. Alla program vilar på  
vetenskaplig grund, är campusförlagda och  
karaktäriseras av tydlig progression.
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RELEVANTA UTBILDNINGAR 
Handelshögskolans övergripande mål för utbildning är att er-
bjuda en högkvalitativ inlärningsmiljö som stimulerar analy-
tiskt, kritiskt och självständigt tänkande för att förbereda våra 
studenter för att möta och hantera samhällets utmaningar. Det 
gör våra utbildningar både relevanta och användbara för stu-
denterna. Under året som passerat har flera aktiviteter genom-
förts inom ramen för våra utbildningar med just det som ut-
gångspunkt. Samverkan i olika former med företag och 
organisationer, certifiering av utbildningsinslag och utbildning 
i digitala verktyg är bara några exempel. Tillsammans bidrar 
dessa aktiviteter till att skapa attraktiva utbildningar. 

Relevanta och användbara utbildningar är också grunden 
för rekrytering av nya studenter. Liksom under 2020 präglades 
2021 av att undervisning och examination fick ställas om till 
digitala former. 

DIGITALA STUDIEBESÖK
Det är värdefullt för våra studenter att besöka framtida arbets-
platser och i kursen statistiska tillämpningar genomfördes studie-
besök hos företag i Göteborg, Stockholm, Umeå och Östersund.

Vid dessa studiebesök fick studenterna bland annat möta 
alumner som arbetar som statistiker/data scientist och som be-
rättade om företaget de arbetar i, arbetsuppgifter de har och 
tankar om vad de fått med sig från utbildning till arbetsliv.

CALOHEX – EU-FINANSIERAT PROJEKT
Handelshögskolan är tillsammans med University of Pisa med-
koordinator för ämnesområdet ”business” i ett finansierat EU-
projekt – Calohex. Handelshögskolans deltagande är en fortsätt-
ning på tidigare projekt ”Tuning Educational Structures in 
Europe” (2002-2010) och ”Tuning EU-China” (2013-2019).



SAMARBETE MED POLARBRÖD
Handelshögskolans lärare använder sig regel-
bundet av praktikfall i undervisningen med 
verkliga problem från företag och organisatio-
ner, där studenterna får arbeta med problemidentifiering och 
problemlösning. Ett uppskattat inslag är att representanter 
från företaget/organisationen medverkar vid studenternas pre-
sentationer och ger direkt återkoppling till hur företaget ser på 
lösningsförslaget.

Kursen i tjänstemarknadsföring har haft ett omfattande 
samarbete med Polarbröd där studenterna har jobbat med för-
slag på hur företaget på olika sätt skall kunna utveckla sitt håll-
barhetsarbete. Studenternas arbeten hade fokus på förslag 
som rörde:
•   Förbättringar för att förhöja köpupplevelsen i butik
•   Olika sätt att engagera konsumenter
•   Kommunikation kring hållbarhetsaktiviteter till konsumenter

PILOTPROJEKT MED  
MICROSOFT POWER  
PLATFORM
Handelshögskolans Karriärcenter verkar för att ge studenter 
en identitet kopplat till program och framtida yrkesmöjligheter 
genom olika aktiviteter som gästföreläsningar, workshops, 
coachande samtal med mera. Under hösten bjöds studenter in 
till ett pilotprojekt med möjlighet att certifiera sig i program-
sviten Power Platform (PL-900). Programsviten innehåller pro-
gram för att automatisera arbetsprocesser, bygga applikatio-
ner, analysera och visualisera data, samt skapa chatbottar. 
Programvaran finns tillgänglig för alla studenter vid Umeå uni-
versitet.

Genom att förstå grunderna och möjligheterna med denna 
typ av programvaror kan studenterna förhoppningsvis se nya 
angreppssätt på arbetsrelaterade utmaningar och bli mer att-
raktiva för arbetsgivare.
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ARBETSMARKNADSDAG 
 I NATIONALEKONOMI

Under våren ordnades en arbetsmarknadsdag i nationalekono-
mi och ett 60-tal studenter lyssnade till alumners erfarenheter 
och hur det är att arbeta som nationalekonom. De alumner 
som deltog arbetade på företagen Benefits Agency, Svenskt 
Kvalitetsindex, Energimarknadsinspektionen och Handelshög-
skolan. Några alumner hade även erfarenheter från tidigare 
arbetsplatser som FOI och Region Västerbotten som de också 
delade med sig av.

Första omgångens certifierade studenter

HANDEL- OCH LOGISTIKPROGRAMMET 
FÅR INTERNATIONELLT ERKÄNNANDE

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel- och lo-
gistik har ackrediterats enligt en internationell standard upp-
rättad av ELA (European Logistic Association). Det innebär ett 
internationellt godkännande av utbildningen och att studen-
terna får sina färdigheter och kvalifikationer erkända i flera  
europeiska länder.

– Vi har kartlagt våra kurser i programmet utifrån de krav 
som standarden ställer och vi är väldigt stolta och glada över 
att ELA har beslutat att ge oss möjligheten att certifiera de stu-
denter som går ut med examen från oss, säger Elin Nilsson, 
projektledare för certifieringen.

Vi är det enda lärosätet i Sverige som uppfyller kraven för 
standarden, sammanlagt har 26 program i hela Europa fått 
ackrediteringen.



6

FORSKARUTBILDNINGEN SAMVERKAR 
MED VASA UNIVERSITET

Forskningsansvariga från Handelshögskolan har träffat kolle-
gor vid Vasa universitet för fortsatta diskussioner om samver-
kan inom forskarutbildningen samt lärarutbyten. 

I samarbetet ingår att öppna upp kurser för doktorander 
från respektive lärosäte för att ge doktoranderna ett breddat 
utbud och möjlighet till att knyta nya kontakter samt att stötta 
varandra i undervisningssammanhang via en lärarpool.

STUDIEREKTORER

FÖRETAGS - 
EKONOMI 

Dan Frost

FÖRETAGS-
EKONOMI 

Malin  
Harrysson 
Näsholm 

NATIONAL-
EKONOMI

Tomas Raattamaa 

STATISTIK

Jessica Fahlén
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LÄRARE ERHÅLLER UTVECKLINGSMEDEL
I projektet avser forskarna att designa ett utvärderingsverktyg 
för kartläggning av en grupps nivå av de kritiska kompetenser 
UNESCO identifierat som nödvändiga för att kunna arbeta med 
de globala målen. En analys av svaren från en grupp kommer 
att ge insikter om hur man omvandlar och utvecklar läropla-
ner för att på bästa sätt stödja gruppens utveckling. I syfte att 
utveckla undervisningen för hållbarhet kommer en plattform 
att lanseras där föreläsare kan vara med i diskussioner, dela 
pedagogiska erfarenheter samt skapa och organisera nya akti-
viteter för en fortsatt utveckling.

Projekt: Mätning av kritiska kompetenser och en läroplansram för 
hållbarhetsundervisningen
Huvudsökande: Gert-Olof Boström och Alice Annelin
Finansiär: Punktum

PEDAGOGISKT MERITERADE LÄRARE 2021
EXCELLENT LÄRARE 
Elin Nilsson, lektor, företagsekonomi
Jan Bodin, lektor, företagsekonomi

MERITERAD LÄRARE 
Quang Evansluong, lektor, företagsekonomi
Minna Genbäck, lektor, statistik

HANDELSHÖGSKOLANS  
UTBILDNINGSUTBUD

KANDIDATPROGRAM
Programmet i statistik och data science 180 hp

CIVILEKONOMPROGRAM
Civilekonomprogrammet 240 hp*
Civilekonomprogrammet med inriktning mot 
handel och logistik 240 hp
Civilekonomprogrammet med internationell 
inriktning 240 hp* (ges helt på engelska) 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot 
service management 240 hp
*Möjligt att läsa fördjupningar inom 
företagsekonomi och nationalekonomi. 

MASTERPROGRAM  
(GES ALLA PÅ ENGELSKA)
Master´s Program in Accounting 120 hp
Master's Program in Business Development 
and Internationalization 120 hp
Master's Program in Economics 120 hp
Master's Program in Finance 120 hp
Master's Program in Management 120 hp
Master's Program in Marketing 120 hp
Master's Program in Statistics and Data 
Science 60 hp

FRISTÅENDE KURSER
Handelshögskolan erbjuder ett stort antal 
kurser inom ämnena företagsekonomi, 
nationalekonomi och statistik. Kursutbudet 

innefattar både campus och webbaserade 
kurser och undervisningsspråket är svenska 
eller engelska.

FORSKARUTBILDNING
Handelshögskolan bedriver forskarutbildning 
inom ämnena: företagsekonomi, national-
ekonomi och statistik. Forskarutbildningen 
omfattar fyra års heltidsstudier och består 
av en kursdel och en avhandlingsdel. Antag-
ning till forskarutbildning sker efter utlysning 
av lediga platser.

Läs mer: www.umu.se/handelshogskolan
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STUDENT REKRYTERING
Handelshögskolans strategiska mål för utbildning 
omfattar en stärkt nationell och internationell 
studentrekrytering och särskilt på avancerad 
nivå.  

NATIONELL REKRYTERING
Varje år genomför Umeå universitet en informationsdag för 
gymnasieelever och 2021 genomfördes den digitalt. Presenta-
tion av programmen varvades med information och inspiration 
kring studentlivet och underhållning av artisten Tove Styrke. 

Vid informationsdagen medverkade vi med fem livesända 
informationspass om våra grundutbildningsprogram. Passen 
hade upplägg som en podd där studenter, studievägledare 
och rektor pratade om utbildningarna och vilka möjligheter 
som erbjuds. 

För rekrytering till våra civilekonomprogram och program-
met i statistik och data science genomfördes under våren en 
kampanj i sociala medier. Kampanjen som gick på Instagram 
och Facebook innefattade både video och bildannonser.

För andra året i rad genomfördes Saco:s studentmässa digi-
talt. När det inte är pandemi så är den i Stockholm och vi del-
tar varje år för att marknadsföra våra grundutbildningspro-
gram. I år kunde besökarna i vår monter titta på webbinarier 
och videoklipp och det fanns möjlighet att chatta med studie-
vägledare. En annonskampanj på Instagram och Facebook 
genomfördes i anslutning till mässan.

INTERNATIONELL REKRYTERING
En del i vår strategi är att locka fler internationella studenter 
till våra program på avancerad nivå. En aktivitet i linje med 
detta var en kampanj i sociala medier med fokus på på stu-
denter i Tyskland och områdena kring Würzburg, Mannheim 
och München där vi har partneruniversitet och många utby-
tesstudenter. 

Andra digitala aktiviteter som kan nämnas är att vi erbju-
dits tillfällen att presentera oss hos våra partneruniversitet 

bland annat i Frankrike och Storbritannien för att välkomna 
studenter därifrån till utbytesstudier hos oss.
Umeå universitet deltog i studentrekryteringsmässan Study in 
Sweden Virtual Fairs som Svenska Institutet arrangerar och 
där bistod vi med att bemanna chattar.

Under hösten när restriktionerna lättade lite så kunde vi ta 
emot ett partneruniversitets studentförening från Finland som 
kom på besök till Umeå och vi fick möjlighet att presentera oss 
som en attraktiv handelshögskola. Studentföreningen HHUS 
var också värd för besöket.
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144 inresande 
studenter  170 kurser erbjöds på 

Handelshögskolan 5 studenter valde 
att göra praktik 
utomlands

INTERNATIONALISERING 
Handelshögskolan präglas av en stor andel internationella med-
arbetare och studenter. De internationella studenterna  
återfinns inom våra program och kurser som ges på engelska. 

Vi vill att studenterna hos oss ska ges internationella per-
spektiv på de ämnen som studeras och samtidigt erbjudas en 
internationell studiemiljö och arbetar för att tydligare utveckla 
den dimensionen i våra kurser, program och lärandemiljö. 
Sammantaget bidrar detta till en stimulerande internationell 
miljö.

UPPMUNTRAR TILL MOBILITET 
Genom attraktiva avtal skapar vi förutsättningar för inkom-
mande och utresande studenter och medarbetare att få inter-
nationella erfarenheter som är till nytta för verksamheten och 
studenternas meritering inför inträdet på arbetsmarknaden.

Under året valde 120 av våra studenter att studera utom-
lands och fem studenter att förlägga sin praktik utomlands. 
Det populäraste landet att söka utbytesstudier till var Frank-

rike. I motsatta riktningen välkomnade vi 144 inkommande ut-
bytesstudenter under 2021. 

Våra program är anpassade för att underlätta studier utom-
lands och vi erbjuder studenterna ett varierat och kvalitativt 
utbud med drygt 70 partneruniversitet som vi har avtal med. 
Mastersstudenter inom företagsekonomi har också möjlighet 
att ta dubbla examina vid några av partneruniversiteten. 

Universitetet i Zaragoza, Spanien steg i popularitet  
som utbytesdestination under 2021
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INTERNATIONELL TEMAVECKA 
MED PARTNERUNIVERSITET

Handelshögskolan fick under året internationaliseringsmedel 
beviljade av fakulteten och en del av dessa går till genomför-
ande av en temavecka med våra partneruniversitet. Temaveck-
an Sustainability Week planerades under 2021 och genomförs i 
januari 2022. 

I temaveckan inkluderas lärare och studenter från oss och 
våra partneruniversitet. Föreläsningar, seminarier och annan 
interaktion sker online.

Syftet är att öka kunskapsnivån om de 17 globala hållbarhets-
målen och genom interaktion med andra lärosäten runt om i 
världen förbättra och utöka möjligheterna till internationellt 
lärande samt främja och tillvarata internationell kunskapsut-
veckling. 

HANDELSHÖGSKOLANS 
PARTNERPORTFÖLJ 

Handelshögskolan har under året arbetat med att se över och 
förlänga avtal i partnerportföljen, särskilt inom ramen för 
Erasmus+programmet, och ingått i två nya studentmobilitets-
avtal. Avtal tecknades med University of Limerick och deras 
trippel-ackrediterade Kemmy Business School i Irland och 
med Ramon Llull University och deras AACSB-ackrediterade 
IQS School of Management i Barcelona, Spanien.

AKTIVITETER
Våra internationella koordinatorer representerade Handels-
högskolan vid årets digitala NOREK-möte och EAIE Communi-
ty Exchange. 

Vi hade även glädjen att delta i digitala nätverksträffar och 
internationella veckor organiserade av våra partneruniversitet. 

En av träffarna var arrangerat av University of Stellenbosch 
med bland annat temat ”Policys och ramverk för partner-
skap”. Den andra nätverksträffen arrangerades av Newcastle 
Business School vid Northumbria University där ”Mobilitet 
och internationalisering” diskuterades.

Handelshögskolan har också gått med i International Cre-
Active Partner Club, som är ett initiativ startat av ett av våra 
partneruniversitet i Frankrike där deltagande lärosäten delar 
idéer, erfarenheter och event med varandra. 

PER & EIVOR WIKSTRÖMS STIFTELSE 
Per & Eivor Wikströms stiftelse har som ändamål att stödja un-
dervisning, forskning och studier i ekonomi och juridik med 
särskild inriktning mot den svenska integrationen med fransk-
talande länder. Stiftelsen verkar för sitt ändamål främst genom 
att anslå medel till stipendier för enskilda forskare och stude-
rande vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Under 2021 beviljades i tillägg till forskningsprojekt, 60 in-
kommande och 30 utresande studenter stipendier av Per & 
Eivor Wikströms stiftelse motsvarande drygt en miljon kronor.

120 utresande 
studenter 643 förstahandssökande till civileko

nomprogrammen och kandidat
programmet i statistik76 utbytes

avtal
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EXAMEN
Sista fredagen på vårterminen har vi som tradition att fira  
examen för våra studenter och 2021 var andra året i rad som vi 
inte kunde samlas i Aula Nordica. Vi valde då att göra ceremo-
nin Live on Tape, dvs spela in en film så likt en ceremoni som 
möjligt. Rektor var konferencier, och förutom intervjuer med 
alla pristagare och sedvanlig musikunderhållning presenterades 
alla examinerade studenters diplom med namn. Som ett extra 
trevligt inslag rullade hälsningar från föräldrar och vänner på 
skärmen under ceremonin. Målet var att skapa en fin examens-
känsla för studenterna att titta på med vänner och familj.

HANDELSHÖGSKOLANS  
PEDAGOGISKA PRIS 

Det pedagogiska priset 2021 tilldelades universitetslektor  
Catherine Lions, före tagsekonomi, en erfaren lärare med stort 
engagemang för lärarrollen och omtyckt av både studenter 
och kollegor. 

”Fantastiskt roligt att tilldelas  
det pedagogiska priset speciellt 
när nomineringen kommer från 
studenter och kollegor. Jag  
känner mig hedrad och glad.”

Catherine har under pågående pandemi vidare utvecklat sin 
pedagogik inom ämnet företagsekonomi, speciellt finansie-
ring, så att studenterna även online upplevt sig sedda och upp-
märksammade. Studenterna poängterar särskilt Catherines 
passion för sin lärarroll och de fördjupande förklaringar och 
exemplifieringar som getts både i föreläsningar, inspelat 
material och när frågor besvarats.

Med Handelshögskolans pedagogiska pris vill vi uppmuntra 
lärarnas ansträngningar att förbättra och utveckla förutsätt-
ningarna för studenternas lärande, i linje med att erbjuda en 
högkvalitativ inlärningsmiljö som uppmuntrar analytiskt, kri-
tiskt och självständigt tänkande för våra studenter.

Catherine Lions SIEMENS FINANCIAL SERVICES  
UPPSATS STIPENDIUM I FINANS

Priset ges för andra året i rad och syftet med priset är att sti-
mulera och underhålla studenters intresse för ämnesområdet 
finansiering/finansiell ekonomi med potentiell positiv inverkan 
på regional kompetensförsörjning. Pristagare 2021 var  
Alessandra Frongillo och Bui Thi Mai Anh (Kelly), Handelshög-
skolan vid Umeå universitet.

Priset ges i samarbete med Siemens Financial Services som 
finansierar priset på 20 000 kronor.
– Vi är oerhört glada över att fortsätta vårt samarbete med 
Handelshögskolan och stolta över att i år få dela ut stipendium 
till en väldigt välskriven uppsats som belyser ett intressant och 
uppmärksammat ämne inom finansbranschen. 
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Alessandra FrongilloBui Thi Mai Anh



11

Olivia Johnsson Annique Snel

UPPSATSATSPRIS I HÅLLBARHET  
OCH FÖRETAGSETIK

Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB) har 
instiftat ett årligt nationellt uppsatsprisstipendium med syfte 
att uppmuntra ekonomstudenter att intressera sig för och för-
djupa sig i hållbarhet och företagsetik. Pristagare 2021 var  
Annique Snel och Olivia Johnsson, Ekonomihögskolan, Lunds 
universitet. 

Finansieringen av priset har gjorts möjligt genom Handels-
högskolans samarbete med Umeå Energi. 

HANDELSHÖGSKOLANS ALUMNI-
STIFTELSE OCH SWEDBANKS PRIS

Handelshögskolans Alumnistiftelse och Swedbank delar ut ett 
pris där pristagaren skall ha ”främjat utveckling och kva-
litet vad gäller utbildning och forskning vid Handels-
högskolan” och/eller "främjat Handelshögskolans 
studenters utbildning och utveckling". 2021 års pris 
gick till Mathias Särkimukka, student vid Civileko-
nomprogrammet med inriktning mot handel 
och logistik.

Mathias har under sin studietid varit ak-
tiv på många olika sätt bland annat i stu-
dentföreningen HHUS, deltagit i SM i eko-
nomi där laget har vunnit flera 
deltävlingar och placerat sig bra också natio-
nellt, haft uppdrag som lekmannarevisor hos 
Unga Aktiesparare samt varit fadder för nya stu-
denter och aktiv i universitetets buddyprogram.

Mathias Särkimukka

NATIONALEKONOMISKA  
FÖRENINGENS UPPSATSPRIS

Föreningen har som mål att varje år dela ut ett pris till bästa 
mastersuppsats i ämnet nationalekonomi författad av en stu-
dent vid Umeå universitet. År 2021 delades två priser ut i sam-
band med Nationalekonomiska föreningen i Umeås seminar-
ium i november. Pristagare var Linda Svedmark med 
uppsatsen, ”The Family Gaps in Pay – Empirical Evidence 
From Japan” och Emil Björkman med uppsatsen ”Estimating 
Switching Costs in Electricity Retailing – Empirical Evidence 
from Sweden”. De erhöll vardera ett stipendium på 10 000 
kronor.
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Linda Svedmark Emil Björkman

HEDERSOMNÄMNANDE
Mohamad Alsahli och Hamadou Kandeh studenter vid mas-
tersprogrammet i redovisning, erhöll Svenska Revisions-
akademins hedersomnämnande för sin uppsats ”Effect of Big 
Data Analytics on Audit – An exploratory qualitative study of 
data analytics on auditors’ skills and competence, percep-
tion of professional judgment, audit efficiency and audit 
quality” handledd av professor Tobias Svanström.

248 studenter tog  
examen under året



FORSKNING 
Handelshögskolans övergripande mål för forskning 
är att skapa en dynamisk forskningsmiljö där det 
bedrivs forskning av hög internationell standard 
inom våra tre huvuddiscipliner företagsekonomi,  
nationalekonomi och statistik.

För att nå målet inom forskning krävs bland annat att medar-
betare samarbetar inom Handelshögskolan och Umeå universi-
tet, med andra svenska och internationella universitet samt 
med det omgivande samhället. Med en internationell utblick 
ökar våra förutsättningar att bidra nationellt och regionalt 
samt att verka i enlighet med vårt syfte och stötta vår vision.

Under 2021 kan vi glädjas över publikationer i vetenskapliga 
tidskrifter, policy-rapporter, nya beviljade forskningsprojekt, 
att vi som experter synts i media och att vi fortsätter att synas 
genom utmärkelser och priser. Det är centralt att en akade-
misk verksamhet som vår ska ge förutsättningar för utbildning, 
forskning och samverkan av hög kvalitet och samhällelig rele-
vans. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund, är oberoen-
de, dynamisk och har ett internationellt perspektiv såväl som 
en regional och nationell bas. 

BEVILJADE  
FORSKNINGSANSLAG
Vår forskning finansieras via anslagsmedel från staten, men 
också i hög grad av externa bidrag och uppdrag. Den externa 
forskningsfinansieringen kommer från forskningsråd, stiftel-
ser, och externa samarbetspartners inom näringsliv och of-
fentlig sektor och är ett resultat av våra forskares framgångs-
rika forskningsansökningar. 

Här följer en kort presentation av de projekt där forskare 
från Handelshögskolan är huvudsökande.

MODELL FÖR KOMPETENSUTVECKLING INOM 
HÅLLBARHET
Den modell som forskarna har utvecklat i tidigare projekt för 
kompetensutveckling inom hållbarhet ska verifieras i Regionen. 
Modellen avser att stödja en organisations personal i arbetet 
med att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Att införa hållbar-
het i en organisation kräver utbildning av personalen, men hur 
ska utbildning se ut? Det handlar om faktisk kunskap om håll-
barhet, om didaktiska idéer och om inspiration från andra. 
Forskarnas uppfattning är att deras modell är generisk och kan 
passa i flera olika miljöer. Om man ska lyckas med sitt hållbar-
hetsarbete så måste alla i en organisation se hållbarhet som en 
naturlig och integrerad del i sina arbetsuppgifter.

Huvudsökande: Alice Annelin och Gert-Olof Boström, företagsekonomi
Finansiär: Utvecklingsmedel För Samverkan (UFS)
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UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV 
AFFÄRSMODELLER FÖR MOBILITETSHUBBAR  
I NYA BOSTADSOMRÅDEN
Färre bilar är bra på många sätt men för att det bilsnåla boendet 
skall lyckas krävs tjänster som kompenserar för kraftigt minska-
de parkeringsplatser, inte bara kollektivtrafik utan också delade 
fordon och mobilitetstjänster. För att smidigt få detta till stånd 
planeras allt oftare mobilitetshubbar i nya bostadsområden, dvs 
fysiska anläggningar som kombinerar olika tjänster från olika 
utövare i en komplex affärsmodell. Här blir samverkan extra 
viktigt för att tillse att modellerna accepteras och blir verklig-
het. I den här studien ställs frågorna: Hur utvecklas och imple-
menteras, i samarbete, affärsmodeller för mobilitetshubbar i 
nya bostadsområden? Varför görs det på detta sätt?  
Och vilka effekter får de implementerade  
affärsmodellerna?

Huvudsökande: Maria Bengtsson,  
företagsekonomi
Medsökande: Siarhei Manzhynski, 
företagsekonomi, Herman Stål, Göteborgs 
universitet
Finansiär: Formas

ONCE YOU KNOW: A PILOT-STUDY INTO THE 
HOPE(LESSNESS) OF SUSTAINABILITY ACADEMICS IN 
RELATION TO SOCIAL-ECOLOGICAL COLLAPSE
Detta projekt undersöker hur forskare i hållbarhet hanterar 
känslor av ångest, sorg, och förtvivlan i relation till ekologisk- 
och samhällelig kollaps samt vilken betydelse dessa känslor 
har för deras forskning, personliga och professionella liv. Den-
na pilotstudie ska resultera i en ansökan för ett större projekt 
om Hopp och förtvivlan i hållbart forsknings arbete.

Huvudsökande: Maxim Vlasov, företagsekonomi
Finansiär: J. Gust. Richert stiftelse

ROBOTAR SOM KAN LÄRA SIG ORSAKSSAMBAND
Det här projektet handlar om att långsiktigt utveckla robotar 
som kan lära sig om orsakssamband från observationer och 
experiment, och därmed kunna interagera med människor på 
ett bättre sätt. I ett första steg genomför forskarna en pilotstu-

die baserad på ett existerande verktyg för simulering av män-
niskors och robotars sociala beteende. Data som genereras 
med simuleringsverktyget kommer sedan att användas för att 
utvärdera kausala inlärningsalgoritmer. 

Huvudsökande: Xavier de Luna, statistik
Medsökande: Thomas Hellström, Institutionen för datavetenskap, 
Umeå universitet
Finansiär: Handelshögskolans forskningsinstitut 

MASKININLÄRNING FÖR STUDIER AV ORSAKSSAMBAND 
MED STORA DATABASER: NYA METODER SOM GER 
TILLFÖRLITLIGA STATISTISKA SLUTSATSER
Storskaliga registerdatabaser gör det möjligt att studera kom-
plexa orsakssambandsmekanismer inom samhälls- och 
hälsovetenskap. Klassiska statistiska metoder är inte anpassade 
till stora datamängder, och kan resultera i felaktiga slutsatser. 
Forskningsprojektet syftar till att möta denna vetenskapliga  
utmaning genom utveckling av s.k. ”maskin inlärnings metoder” 
(machine learning).

Maskininlärningsmetoder har med stor framgång applice-
rats på storskaliga databaser för prognossyfte (t.ex. ansikts-
igenkänning, automatisk tumöridentifiering) men dess 
användning för studier av orsakssamband är ännu i sin linda. 

När man analyserar storskaliga datamängder finns en stor 
risk att man underskattar osäkerheten i de slutliga statistiska 
resultaten. Denna avgörande tillförlitlighetsaspekt kommer att 
vara huvudfokus i projektet. Forskarna kommer också att 
föreslå optimala skattningsmetoder, dvs metoder som ger de 
mest tillförlitliga slutsatserna. 

Projektet kommer att resultera i nya viktiga verktyg för fors-
kare som vill studera ojämlikheter men också andra komplexa 
orsakssamband inom samhälls- och  
hälsovetenskap med hjälp av storskaliga  
registerdatabaser.

Huvudsökande: Xavier de Luna, statistik
Medsökande: Tetiana Gorbach, statistik
Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)
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STIPENDIER FRÅN JAN WALLANDER &  
TOM HEDELIUS STIFTELSE SAMT TORE  
BROWALDS STIFTELSE

FÖRSTÅ FRAMVÄXTEN AV KOMPLEXA INNOVATIONER  
OCH DERAS EKOSYSTEM
Komplexa innovationer uppstår många gånger som resultat av 
icke-linjära interaktioner mellan aktörer i ett innovationseko-
system. Det här projektet kommer att skapa en ny teoretisk 
förståelse av komplexa innovationsekosystem genom visuell 
mappning och analys av svenska AI-innovationsekosystemet. 
Praktiskt bidrar det till att ge beslutsfattare  
förklaring till kritiska aspekter av 
innovations ekosystem och att ge  
bättre möjligheter att påverka.

Huvudsökande: Sujith Nair, företagsekonomi
Medsökande: Tomas Blomquist och Medhanie 
Gaim, företagsekonomi

INKOMSTER, FINANSIELLT RISKTAGANDE OCH 
OJÄMLIKHET I LIVSTIDSRESURSER
Omfattningen av och drivkrafterna bakom ojämlikhet i livstids-
resurser är av stor betydelse. Två viktiga drivkrafter är ojämlik-
het i arbetsinkomster respektive avkastningen på förmögenhet, 
som båda har ökat på senare tid i många industrialiserade län-
der. Forskarna kommer att beskriva den gemensamma dynami-
ken genom att relatera heterogenitet i avkastningen på förmö-
genhet till variation i såväl arbetsinkomster som förmögenheter. 

Resultaten kommer att användas för simuleringar av ekono-
misk-politiska reformer respektive välfärdsanalys. Projektet 
bidrar med att överbrygga kunskapsluckor inom områdena 
ekonomisk ojämlikhet, finansiell ekonomi,  
offentlig ekonomi, arbetsmarknads  
ekonomi och makroekonomi.

Huvudsökande: Katharina Jenderny,  
nationalekonomi
Medsökande: Thomas Aronsson, 
nationalekonomi, Johannes 
Freie Universitat, Berlin

Koenig,  

EKONOMISK POLICY, SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEMET  
OCH EGENFÖRETAGANDE
Projektet ämnar studera hur skatte- och socialförsäkringssyste-
met samt krav för bolagsformer påverkar egenföretagares och 
anställdas beteende på arbetsmarknaden och de konsekvenser 
detta har för exempelvis arbetsmarknadsutfall eller ackumule-
ringen av pensionsrätter. I det svenska pensionssystemet är  
exempelvis kapitalinkomster inte pensionsgrundande.

Slutsatserna i projektet kan informera politiker och besluts-
fattare om hur den ekonomiska politiken påverkar arbets-
marknadens och socialförsäkringssystemets funktionssätt. Till 
exempel, hur påverkar beskattningen av fåmansföretag indivi-
ders karriärsval och löneförhandlingsstyrka? Bör vi inkludera 
andra inkomstformer än löneinkomst som pensionsgrundan-
de och på så sätt göra pensionssystemet mer  
obligatoriskt för egenföretagare?

Huvudsökande: Gauthier Lanot,  
nationalekonomi
Medsökande: Thomas Aronsson, 
Johan Holmberg, Johan Gustafsson, 
nationalekonomi

PRIS FÖR FRAMSTÅENDE AVHANDLINGAR
Johan Gustafsson och Johan Holmberg, nationalekonomi och 
Angelos Kostis, företagsekonomi har alla tilldelats stipendier för 
deras framstående avhandlingar. Stipendiet ger möjlighet till fortsatt 
heltidsforskning under tre år. 
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FÖRLÄNGNING AV POST DOC
Beviljade anslag för förlängning av två post doc vistelser på 
vardera 3 år.

Huvudsökande: Thomas Aronsson, nationalekonomi
Projekt: Förlängning av Sonal Yadavs Browaldh-stipendium

Huvudsökande: Giovanni Forchini, nationalekonomi
Projekt: förlängning av Raoul Thelers Browaldh stipendium



15

BEVILJADE ANSLAG DÄR  
FORSKARE FRÅN HANDELSHÖGSKOLAN 
ÄR MEDSÖKANDE

SVARTMUNNAD SMÖRBULT – FÖRVANDLA RISK TILL 
RESURS
Huvudsökande: Ann-Britt Florin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Medsökande: Göran Bostedt, nationalekonomi, Cere, Projektteamet 
består av 8 forskare från SLU, Lunds universitet och Umeå universitet
Finansiär: Naturvårdsverket

REVISIONSJUSTERINGAR OCH REVISORNS FÖRMÅGA I 
PRIVATA BOLAG: UNIK DATA FRÅN FINLAND OCH SVERIGE
Huvudsökande: Henrik Höglund, Hanken
Medsökande: Stefan Sundgren, Tobias Svanström, företagsekonomi, 
Dennis Sundvik och Jesper Haga, Hanken
Finansiär: Peter Wallenbergs stiftelse för Ekonomi och Teknik 

HÅLLBAR MJÖLKPRODUKTION FÖR KOR, BÖNDER OCH 
KONSUMENTER I NORRLAND
Huvudsökande: Sophie Krizsan, NJV Sveriges Lantbruksuniversitet 
Medsökande: Elin Nilsson, företagsekonomi, Anna-Karin Karlsson, 
Norrmejerier
Finansiär: Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige (RJN) 

GRÖN OMSTÄLLNING OCH EFFEKTER PÅ INDUSTRINS 
SYSSELSÄTTNING 
Huvudsökande: Tommy Lundgren, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 
CERE
Medsökande: Mattias Vesterberg och Hanna Lindström, national-
ekonomi, CERE, Golnaz Amjadi, CERE, STATEC Research 
Finansiär: Forte

PROJEKT: FORSKARSKOLAN QRM, KVANTITATIVA 
METODER I UTBILDNINGSVETENSKAPLIG FORSKNING
Huvudsökande: Monica Rosén, Göteborgs universitet
Medsökande: Magnus Wikström, nationalekonomi och sju andra 
forskare från Umeå universitet och Göteborgs universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet

NY GÄST PROFESSOR
Frank Figge är professor i hållbarhet vid ESCP Business School 
i Paris och gästprofessor vid Handelshögskolan finansierad av 
Per & Eivor Wikströms stiftelse under fyra år. Han forskar om 
hur vi kan skapa en mer hållbar ekonomi och med det  
– ett mer hållbart samhälle.

”Så länge vi kan lösa våra 
problem kan vi växa som 
samhälle”

Under sin doktorandtid jobbade han extra på banker och  
den miljön blev en viktig inspirationskälla och fick honom att 
fundera på hur man kan integrera teorier och metoder från 
finansvärlden i ett vetenskapligt sammanhang. Han ville forska 
om ekonomi på ett sätt som verkade vettigt för praktiker, och 
därmed få fram resultat som kunde omsättas i verkligheten. 

– Som gästprofessor hoppas jag kunna stötta yngre forskare 
så att de också kan uppskatta vårt yrke. Vi har otroligt höga 
krav på unga akademiker idag. Jag ser också fram emot att få 
samarbeta med nya kollegor och att bryta ny mark tillsam-
mans. För vi har inget annat val, vi måste skapa mer hållbara 
samhällen. Och är det en sak vi har lärt oss av coronapande-
min så är det att om vi, som samhälle, verkligen vill förändra 
något så kan vi förflytta berg. Jag är optimistisk.



1616

HÄNT UNDER 2021 – ETT AXPLOCK
KVARKENSAT – LITEN SATELLIT  

MED MÅNGA MÖJLIGHETER
Genom ett unikt samarbete mellan tio svenska och finska uni-
versitet och forskningsinstitut kommer en gemensam liten sa-
tellit att sändas upp i rymden i början av 2023. 

– Satellitdata ger goda möjligheter att under tid följa utveck-
ling på planeten – hur skogen växer, var skog växer, hur våt-
marker förändras, hur glaciärer smälter och hur städer växer, 
säger Tomas Blomquist, professor vid Handelshögskolan tillika 
Umeå universitets representant i projektet.

Satelliten kommer att kretsa runt jorden på en höjd av bara 
några hundra kilometer och passera Västerbotten tre–sex 
gånger per dag.

Den mycket kompakta hyperspektralkameran kan ta bilder 
av Kvarkenregionen. Bilderna kan användas för att övervaka, 
analysera och modellera egenskaperna hos land, hav och vege-
tation samt för att upptäcka utsläpp och föroreningar.

Rymddatan kommer att vara tillgänglig för regionens invå-
nare, företag, skolor och andra aktörer.

NY RAPPORT FRÅN STUDIEFÖRBUNDET 
NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE (SNS)

Nationalekonomerna Thomas Aronsson och Magnus Wikström 
presenterade i december sin rapport ”Lokal beskattning och 
ekonomiska incitament” i vilken de undersöker det svenska 
systemet med långtgående lokal beskattningsrätt och ger re-
kommendationer om hur det kan förbättras.

SAMVERKAR FÖR BÄTTRE KUNSKAP  
OM KRISORGANISATION

För att få en plattform för kunskapsutbyte har forskare från 
Umeå universitet tillsammans med representanter från Polis-
myndigheten startat Kunskapsforum Region Nord. 

Från Handelshögskolan och företagsekonomi deltar profes-
sor Markus Hällgren i projektet tillsammans med Ola Lindberg, 
docent i pedagogik och Oscar Rantatalo, docent i pedagogik.

Konferensordförande Elin Nilsson

NORDIC RETAIL AND  
WHOLESALE CONFERENCE 

 I UMEÅ 
Under tre dagar i november samlades omkring 100 forskare 
inom handelsfältet i Umeå till Nordic Retail and Wholesale 
Conference (NRWC), den sjunde i ordningen som Handelshög-
skolan hade äran att vara värd för. 

Programmet under konferensen var brett med många intres-
santa ämnen – alla med förankring i handeln och inkluderade  
71 forskningspresentationer under parallella sessioner, samt hu-
vudtalare både från akademin (Martin Rosvald, Umeå universi-
tet) och näringslivet (Future Retail Lab och Childrenshouse).

Konferensen startade med en doktoranddag samt ett för 
konferensen nytt inslag i form av en praktiker-akademiker-
workshop ledd av konferensordförande Elin Nilsson. 

(NRWA – Nordic Retail and Wholesale Association som står 
bakom konferensen är ett handelsinriktat akademiskt forsk-
ningsnätverk initierat av och finansierat av Handelsrådet och 
Hakon Swensons Stiftelse.)
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CENTRUM FÖR MILJÖ- OCH  
NATURRESURSEKONOMI I UMEÅ (CERE)

I oktober tillträdde Tommy Lundgren, Sveriges Lantbruksuniver-
sitet, (tidigare nationalekonomi) som forskningsledare för CERE 
samt Göran Bostedt, nationalekonomi som vice forskningsledare. 
De ersätter Runar Brännlund och Bengt Kriström som båda varit 
helt avgörande för CERE:s tillkomst, utveckling och framgång. 

FORSKARE I MEDIA 
Under året har flera av våra lärare och professorer synts i me-
dia, både i redaktionell text och i debatten. Det har bland an-
nat handlat om EU:s planer för skogen, där professor Runar 
Brännlund, CERE och nationalekonomi har varit väldigt flitig i 
debatten om skogens vara eller inte vara både i press och tv. 

Andra områden där våra forskare varit med i debatten är of-
fentlig upphandling, automatisering och digitalisering inom 
logistik, flyttningsmönster, varumärkesarbete i offentlig sektor, 
forskning om zombiefilmer och hur statistiska undersökningar 
kan förstås.

KONFERENS I MILJÖEKONOMI
Den 27:e Ulvö konferensen genomfördes digitalt i slutet av au-
gusti och lockade mer än 50 deltagare från olika universitet 
världen över samt offentliga och privata institutioner i Sverige. 
Programmet bestod av 12 presentationer, 3 keynote-presenta-
tioner och en paneldiskussion om hur man använder vår skog.

Normalt hålls konferens årligen på Ulvön, en ö cirka 50 mil 
norr om Stockholm. Konferensen ger forskare, framförallt dok-
torander och yngre forskare, en plattform och möjlighet att 
inte bara dela forskningsarbeten och få feedback till förbätt-
ringar utan också att utvidga sitt nätverkande.

AIMday – HÅLLBAR UTVECKLING 
AIMday i maj är dagen när representanter för företag och orga-
nisationer får sätta agendan genom att på förhand föreslå frå-
geställningar som är relevanta för den egna verksamheten och 
som de önskar diskutera med forskare vid Umeå universitet. 
Temat för våren var Hållbarhet. 

Från Handelshögskolan deltog fyra forskare från företags-
ekonomi och tre forskare från nationalekonomi.

NY PROFESSOR 
I ENTREPRENÖRSKAP
Norbert Steigenberger, ny professor i företagsekonomi med 
inriktning mot entreprenörskap, forskar bland annat om en-
treprenörskap i ett digitalt samhälle. 

– Jag vill förstå hur digitala fenomen, såsom crowdfunding 
eller online communities skapas. Vilka möjligheter entrepre-
nörer har, vilka nya former av företag som utvecklas och var-
för några entreprenörer lyckas bättre än andra i ett digitalt 
samhälle.

"Att hjälpa andra att komma 
vidare är kanske det mest 
givande i en professors jobb."

Norberts breda intresse är hur människor i organisationer ska-
par sina verkligheter, i entreprenörskap och digitalt, men ock-
så i andra sammanhang. Hans forskning fokuserar också på 
räddningsorganisationer och andra organisationer där misstag 
kan ha stora konsekvenser.

– Som professor är det också min roll att inspirera och leda. 
För mig är det väldigt viktigt att vara tillgänglig för yngre kolle-
gor som till exempel vill få stöd i sin forskning. Att hjälpa an-
dra att komma vidare är kanske det mest givande i en profes-
sors jobb. 
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KOMBINERAR FRAMGÅNGSRIK  
FORSKNING MED MÅNGA UPPDRAG

Hur konstruerar vi skatte- och transfereringssystem som når 
ekonomisk-politiska mål på effektivast möjliga sätt? Hur ska 
välfärdsstatens medel fördelas baserat på dessa mål? Hur bör 
skattesystemet anpassas när alla marknader inte fungerar på 
bästa sätt? De här frågorna, som världens politiker brottas 
med, undersöker Thomas Aronsson, professor i national-
ekonomi.

”Forskning är mitt stora 
intresse, det är lika roligt 
idag som för 30 år sedan.”

Thomas Aronsson disputerade i nationalekonomi vid Umeå 
universitet 1990. Efter det har han fortsatt att bedriva sin 
forskning här.

– Vi har lyckats skapa en bra forskningsmiljö i nationaleko-
nomi och det tror jag mycket beror på en kultur av öppenhet, 
högt i tak och bra seminarieverksamhet. Det gör att många vill 
stanna kvar vid enheten. 
Aronsson har också varit gästforskare vid flera universitet ut-
omlands och samarbetar med kollegor i andra länder och vid 
andra universitet. 

– Det är viktigt med intryck från andra forskningsmiljöer, både 
för den egna utvecklingen som forskare och för den interna 
forskningsmiljön. 

Genom åren har han handlett många doktorander till dok-
torsexamen; nitton doktorer som huvudhandledare och ytter-
ligare sju som biträdande handledare. 

– Som handledare tror jag att det är väldigt viktigt att vara 
lyhörd. Det är ju ändå doktoranden som ska utföra forskning-
en och bra forskning kommer ur den egna drivkraften.
Thomas Aronsson har många förtroendeuppdrag:
• Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien
• Ledamot av Kungliga Skytteanska samfundet
• Ordförande i kommittén för Erik Kempes pris
• Ledamot av Mistras styrelse (Stiftelsen för miljöstrategisk 

forskning).
• Ledamot av Skatteverkets vetenskapliga råd
• Ledamot av Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd i miljö-

ekonomi
• Ledamot av utvärderingskommittén för förlängningar av 

Wallenberg Academy Fellowships i samhällsvetenskap och 
humaniora

• Medlem av organisationskommittén för symposiet ”Popula-
tion and Environmental Change” som arrangerades av 
Kungliga Vetenskapsakademien den 23–24 september, 2021
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ANSVARIGA FÖR FORSKNING

FÖRETAGS-
EKONOMI 

Professor 
Markus  
Hällgren

NATIONAL-
EKONOMI

Professor 
Tomas  
Sjögren

STATISTIK

Professor 
Xavier  
de Luna

40 % av vår verksamhet 
utgörs av forskning 29 forsknings

ansökningar  
inskickade 2021 119 publicerade  

artiklar 2021

96 % av lärarna  
är disputerade
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DISPUTATIONER
Christian Lundström Tjurhufvud, nationalekonomi
9 april  
Angående Vinsten från Momentum Strategier samt Regler för Optimal 
Hävstång.

Johan Gustafsson, nationalekonomi 
27 augusti 
Fyra uppsatser om arbetsutbudsbeteende, pensionspolicy och 
ojämlikhet.

Johan Holmberg, nationalekonomi 
3 september 
Uppsatser inom Arbetsmarknadsekonomi, Inkomstbildning och 
Beskattning.

Linn Karlsson, nationalekonomi 
22 oktober  
Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning. 

Hanna Lindström, nationalekonomi 
29 oktober  
Uppsatser om grön offentlig upphandling och marknaden för 
ekologiska livsmedel.

Elena Kotyrlo, nationalekonomi 
12 november  
Fertilitet, barnomsorg och arbetsmarknad: Dynamik i tid och rum. 

Siarhei Manzhynski, företagsekonomi 
10 december 
Att förstå och hantera coopetition för hållbarhet – process och utfall.

NYA DOCENTER
Lina Schelin, statistik
Maria Josefsson, statistik
Tatbeeq Raza Ullah, företagsekonomi
Thomas Broberg, nationalekonomi

UTMÄRKELSER
OUTSTANDING PAPER IN THE 2021 EMERALD LITERATI 
AWARDS
Ali Dehghanpour Farashah, Mälardalens universitet och Tomas 
Blomquist, företagsekonomi har tilldelats Outstanding Paper in the 
2021 Emerald Literati Awards för sin artikel Exploring Employer Attitude 
towards Migrant Workers: Evidence from Managers across Europe.

OSKAR SILLÉNS PRIS FÖR BÄSTA DOKTORSAVHANDLING I 
FÖRETAGSEKONOMI
Angelos Kostis, som disputerade vid Handelshögskolan 2020, tillde-
lades Oskar Silléns pris för sin avhandling Coping with Interpartner 
Uncertainty in Interorganizational Interactions. 

EUROPEAN MANAGEMENT JOURNALS BEST PAPER 
AWARD 2021
Robert Kihlberg, företagsekonomi och Ola Lindberg, pedagogiska 
institutionen erhöll The Best paper Award 2021 för sin artikel från volym 
39 (2021) Reflexive sensegiving: An open-ended process of influencing 
the sensemaking of others during organizational change.

OUTSTANDING REVIEWER AWARD
Sergio Alves, företagsekonomi har tilldelats the Outstanding Reviewer 
Award från The Strategic Management Division på Academy of 
Management Conferens 2021.

SÖREN WIBES PRIS
Priset delas ut till framlidne Sören Wibes minne, tidigare professor 
i skogsekonomi och verksam vid nationalekonomi. 2021-års pris 
tilldelades Shyamani D. Siriwardena, Kelly M. Cobourn, Gregory S. 
Amacher och Robert G. Haight, för deras artikel Cooperative bargaining 
to manage invasive species in jurisdictions with public and private lands. 
Journal of Forest Economics, 32 (2018): 72-83. 

ACCOUNTING IN EUROPE 2021 BEST PAPER AWARD 
Peter Frii, företagsekonomi och Mattias Hamberg, University of 
Stavanger har erhållit Accounting in Europe 2021 Best Paper Award för 
sin artikel What motives shape the initial accounting for goodwill under 
IFRS 3 in a setting dominated by controlling owners? 

HANDELSHÖGSKOLANS VETENSKAPLIGA PRIS
För femte året i rad delades Handelshögskolans vetenskapliga pris ut. 
Tanken med de vetenskapliga priserna är att uppmuntra vetenskapligt 
skrivande och särskilja högkvalitativ forskning inom företagsekonomi, 
nationalekonomi och statistik. 2021-års pris gick till Tetiana Gorbach, 
statistik och Oscar Stålnacke, företagsekonomi.
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Tetiana Gorbach, statistik 
och Oscar Stålnacke, 
företagsekonomi.



HÅLLBAR  
UTVECKLING
I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver 
vi utbildning och forskning för att utveckla ansvars-
tagande individer med en förståelse för och förmåga 
att hantera samhällets utmaningar med utgångs-
punkt i de globala målen för hållbar utveckling.

Som internationell handelshögskola med en tydlig hållbarhets-
profil har vi både möjligheten och ansvaret att bidra till för-
bättringar inom samhälleliga utmaningar. Arbetet med hållbar 
utveckling kvalitetssäkras genom vårt miljöledningssystem. Vi 
har också undertecknat och organiserar 
vår verksamhet i enlighet med de sex 
principer som anges för ansvarsfull 
utbildning inom ramen för Principles 
for Responsible Management Educa-
tion (PRME). Sammantaget bidrar vårt 
engagemang i organisationer och nätverk, 
med koppling till FN, till utvecklingen av vårt och 
andras hållbarhetsarbete. 

Miljöledningssystemet är en väl integrerad del av verksam-
heten och anpassat till de krav som finns från Universitets-
kanslersämbetet (UKÄ), Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB) och andra intressenter – vilket 
också årets externa revision visade! 

”I arbetet med att utveckla  
ledningssystemet har Handelshögskolan  

på ett innovativt och effektivt sätt integrerat 
kraven i ISO 14001 med AACSB  

principer och standarder”
utdrag ur revisionsrapporten

NÄTVERKANDE
En del av vår målsättning är att vara aktiva i olika nätverk för 
att utbyta erfarenheter. Vi är med i den nordiska sektionen 
inom PRME, som har möten fyra gånger per år. Under våren 

fick vi möjlighet att göra en presenta-
tion vid ett av mötena om hur vi 
arbetar med hållbarhet inom ut-
bildning, forskning och samverkan. 

Detta resulterade i ett vidare intres-
se från Mälardalens högskola som se-

nare bjöd in till dialog för att dela erfaren-
heter. Vi deltog även, via rektor, i skrivandet av en 

bok om hållbar utveckling i regi av PRME.
Inom AACSB finns också ett nordiskt nätverk för ackreditera-

de handelshögskolor och även där har vi varit aktiva under året. 
Nätverket träffas två gånger per år och är ett ypperligt tillfäl-

le för erfarenhetsutbyte och samarbete i frågor kring hållbar-
hetsutveckling.
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HÅLLBARHET OCH FINANSMARKNAD 
TEMA PÅ ÅRETS HÅLLBARHETSDAG

I oktober arrangerades den 8:e hållbarhetsdagen i rad för våra stu-
denter. Medverkande gästföreläsare var Swedbanks hållbarhets-
chef, WWFs chefsekonom och en hållbarhetsdirektör på PwC.

Det pågår många initiativ inom hållbarhet och finansmark-
nadsområdet och sådant som lyftes var den nya taxonomin, 
Task Force on Climate and Nature Related Financial Disclosures 
(TCFD, TNFD) och det nya EU-direktivet om företags hållbar-
hetsrapportering (CSRD).

”Eventet gav mig så mycket inspiration, idéer och 
motivation att börja leta efter mer specifika jobb 
som bidrar inom hållbarhetsområdet. Jag har 
inte tidigare tänkt på hållbarhet ur en banks  
perspektiv på det här sättet.” 
Kommentar från deltagande student

KAMPANJ #17Goals17Weeks
För att belysa det breda hållbarhetsarbete som finns vid Han-
delshögskolan, genomfördes under höstterminen kampanjen 
#17Goals17Weeks på sociala medier. Kampanjen startade med 
en kortfilm där rektor presenterade vårt hållbarhetsarbete. Den 
filmen visades också när Umeå universitet var värd för en stor 
konferens i juni.

Varje vecka presenterades ett av de 17 globala målen och ex-
empel på hur vi arbetar med och för det målet. Kampanjen har 
bidragit till att stärka bilden av oss som en hållbarhetsprofilerad 
handelshögskola.

REDLOCKER 
Under hösten fick vi ett förslag från studentföreningen HHUS 
om att ingå ett samarbete med företaget RedLocker som arbe-
tar med att bidra till mer jämställda miljöer, både inom skol-
väsendet och på arbetsplatser. RedLocker är ett företag som 
erbjuder gratis menstruationsskydd i automater som sätts 
upp på toaletter och som man kan abonnera på. 

Rådet för hållbarhet tyckte förslaget var bra och en satsning 
som knyter väl an till de globala målen som handlar om hälsa 
och välbefinnande, jämställdhet, skapa inkluderande och 
trygga utbildningsmiljöer samt hållbar konsumtion.
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VÅRA FORSKARES FÖRTROENDE UPPDRAG 
I URVAL 
Parallellt med undervisning och forskning har Handelshögskol-
ans medarbetare deltagit på olika plan i samhällsdebatten, som  
experter, ledamöter i råd, styrelser och kommittéer.

Per & Eivor Wikströms stiftelse
Professor Sofia Lundberg

Riksstroke, nationellt kvalitets-
register för strokesjukvård 
Professor Marie Eriksson, medlem 
i Riksstrokes styrgrupp

SINGS (Swedish Interdisci-
plinary Graduate School in 
register-based research)
Professor Xavier de Luna, medlem 
i Sings styrgrupp

Socialstyrelsen
Professor Marie Eriksson, veten-
skapligt råd inom statistik

Statistiska Centralbyråns  
vetenskapliga råd 
Professor Xavier de Luna,  
ledamot

Svenska Stadskärnors  
Forskningsråd
Filosofie doktor Elin Nilsson, 
medlem 

Svenska Projektakademin
Professor Tomas Blomquist, 
ledamot

Professor Markus Hällgren, kassör 
och ledamot
Docent Mattias Jacobsson, 
ledamot

Svenska statistikfrämjandet
Filosofie doktor Maria Josefsson 
vice ordförande 
Filosofie doktor Anders  
Lundquist, styrelse ledamot

Svenska Revisionsakademin
Professor Tobias Svanström, 
ledamot

Umeå universitets styrelse
Professor Marie Wiberg,  
lärarrepresentant

Umeågalan 
Ekonomie doktor Annika  
Andersson representant i juryn  
för ”Årets Arbetsgivare”
Ekonomie doktor Ulrika Leijerholt, 
representant i juryn för ”Årets 
varumärke”

Överklagandenämnden vid 
Högskolan i Jönköping
Docent Jessica Eriksson, ledamot

HÄR PRESENTERAS  
ETT URVAL

Akavia
Studierektor Dan Frost, ledamot 
förbundsstyrelsen

Editorial Advisory Board, Inter-
national Journal of Auditing
Professor Tobias Svanström, 
medlem

European Accounting Associa-
tion (EAA)
Professor Tobias Svanström, Sci-
entific Committee Member

European Courses in Advanced 
Statistics (ECAS)
Filosofie doktor Maria Karlsson, 
styrelserepresentant 

Expertgrupper vid Enheten 
för biobanksforskning, Umeå 
universitet
Filosofie doktor Anders Lundqvist 
(ledamot Expertgruppen för 
Cancer)
Filosofie doktor Jenny Häggström 
(ledamot Expertgruppen för 
Hjärt-kärl och andra sjukdomar)

Konkurrensverkets forsknings-
råd
Professor Sofia Lundberg, med-
lem

Konjunkturinstitutets Veten-
skapliga Råd i miljöekonomi 
Professor Runar Brännlund,  
ordförande 
Professor Thomas Aronsson, 
ledamot

HANDELSHÖGSKOLANS STYRELSE 2022
Handelshögskolans styrelse ansvarar för den långsiktiga inrikt-
ningen av övergripande mission, vision, mål och strategier 
med avseende på utbildning, forskning och aktiviteter förena-
de med näringsliv och förvaltning.

EXTERNA LEDAMÖTER
Louise Ring, ny ordförande, 
fd HR-direktör Axfood, (ersätter 
Anna Thoursie fr 220101) 

Maria Hedblom, VD 
Sparbanksstiftelsen Norrland & 
Sparbanksstiftelsen Norrlands 
Riskkapitalstiftelse

Jonas Häggström, Vice 
President Global Health, Cytel (ny 
ledamot fr 220101)

Sören Kock, Professor 
i Entreprenörskap och 
Management, rektor Executive 
Education and Operations, 
Vaasa, Hanken Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors, 
Finland.

Peter Juneblad, Näringslivschef, 
Umeå Kommun

INTERNA LEDAMÖTER
Sofia Lundberg, Rektor, 
Handelshögskolan 

Xavier de Luna, Professor, 
Handelshögskolan, statistik, 
lärarrepresentant

Ruth Mannelqvist, 
Dekan, Umeå universitet, 
samhällsvetenskaplig fakultet 

Ulrica Nylén, Lektor 
Handelshögskolan, 
företagsekonomi, 
lärarrepresentant

Per-Olof Ågren, Lektor, 
institutionen för informatik, 
lärarrepresentant

Magnus Wikström, 
Professor, Handelshögskolan, 
nationalekonomi, gruppsuppleant 
för lärarna

STUDERANDE-
REPRESENTANTER 
Ordförande studentföreningen 
HHUS 
Ordförande kvalitetsutskottet, 
studentföreningen HHUS 
Representant för doktoranderna, 
Umeå studentkår

ADJUNGERADE: 
Handelshögskolans lednings-
grupp
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BUSINESS  
ADVISORY BOARD 
Handelshögskolan har ett Business Advisory 
Board (BAB) med experter från näringslivet 
och offentlig sektor för att i samverkan 
utveckla Handelshögskolans verksamhet. 

FÖLJANDE PERSONER INGÅR I BAB:

Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation AB

Marie Johansson, fd Swedbank

Torbjörn Lahti, Planeco Nord, Esam AB 

Sofia Lundberg, Handelshögskolan 
(sammankallare)

Henrik Johansson, Grant Thornton 

Anna-Karin Nilsson, Vitec Software Group

Anna Pettersson, Region Västerbotten

Peter Renkel, Konftel AB

Oskar Riby, Uminova eXpression

Tom Sarin, Log Max AB

Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft

Magnus Stenvall, Umeå Energi AB 

Kristina Säfsten, Öviks Energi 

Royne Söderström, Akademiska Hus

INTERNATIONAL  
ADVISORY BOARD
International Advisory Board (IAB) är ett råd 
som stärker Handelshögskolans internationella 
kontakter och ger oss en möjlighet att 
kontinuerligt föra en dialog med företrädare 
för internationellt näringsliv och akademiska 
representanter från många olika länder. IAB 
samlas en gång per år för ett par dagars 
diskussion. Även i år var mötet digitalt. 
Däremellan har vi kontakt med de enskilda 
medlemmarna i olika frågor som speglar deras 
specialområden. 

FÖLJANDE PERSONER INGÅR I IAB:

Dr Rob Britton, Principal AirLearn, and Adjunct 
Professor, Georgetown University, USA

Professor Stewart R Clegg, University 
of Technology Sydney, Australien tillika 
hedersdoktor vid samhällsvetenskaplig fakultet 
vid Umeå universitet

Professor Marian Geldner, Professor of 
Economics, Warsawa School of Economics, 
Polen

Dr. Devi R. Gnyawali, Professor and Director of 
Graduate Programs and Head of Department 
of Management, Pamplin College of Business, 
Virginia Tech, USA

Håkan Olofsson, Vice President, Internal Audit 
at Ball Corporation, USA

Guy Pfeffermann, Founder & CEO of the 
Global Business School Network, Washington, 
DC, USA

Professor Marianne Stenius, Professor and 
Rector Emerita, Hanken School of Economics, 
President of EIASM, Helsingfors, Finland

Dr. Lois Stevenson, Entreprenologist 
(consulting) at Self-employed, Ottawa, Kanada

Dr Simone Raschig, Global Controlling, SAP 
SE, Walldorf, Tyskland

Dr Emma Zetterdahl, Staff Research Economist 
– Creator Economics, New York, USA

KONTAKTA GÄRNA 
HANDELSHÖGSKOLAN
LEDNINGSGRUPP 2022
REKTOR 
Sofia Lundberg 
sofia.lundberg@umu.se 
090–786 52 06  
070–374 92 55 

ENHETSCHEF  
FÖRETAGSEKONOMI
Johan Jansson 
johan.jansson@umu.se
090-786 78 72  
079-313 23 34

ENHETSCHEF  
NATIONALEKONOMI
Kenneth Backlund
kenneth.backlund@umu.se
090–786 78 78

ENHETSCHEF  
STATISTIK
Anders Lundquist
anders.lundquist@umu.se
090–786 79 41

KVALITETSANSVARIG  
UTBILDNING
Sofia Isberg
sofia.isberg@umu.se
090–786 69 53

ADMINISTRATIV CHEF
Anna Strömbom
anna.strombom@umu.se
090–786 71 04 
072–203 11 84

KOMMUNIKATION 
Susanne Schmidt 
susanne.schmidt@umu.se 
090–786 56 42 

KARRIÄRCENTER  
/ALUMNI CLUB 
Rickard Lindberg 
rickard.lindberg@umu.se 
090–786 68 04

André Gyllenram 
andre.gyllenram@umu.se 
090–785 61 43

153 miljoner i  
omsättning  
2021

137 anställda på 
Handelshög
skolan, varav 

42 % kvinnor och 58 % män

21 professorer  
varav 5 kvinnor

mailto:Johan.jansson@umu.se
mailto:andre.gyllenram@umu.se


FORSKNINGSARTIKLAR I URVAL
Aronsson, T., O. Johansson-Stenman – ”A 
note on optimal taxation, status consump-
tion, and unemployment” – Journal of Public 
Economics
Back, E., J. Häggström, K. Holmgren, M. M. 
Haapamäki, P. Matthiessen, J. Rutegård, M. 
Rutegård – ”Permanent stoma rates after 
anterior resection for rectal cancer” – British 
Journal of Surgery
Broberg, T., A. M. Daniel, l. Persson, l. 
Persson – ”Household preferences for load 
restrictions” – Energy Economics
Broberg, T., E. Dijkgraaf, S. Meens-Eriks-
son – ”Burn or let them Bury?” – Energy 
Economics
Brännlund, R., M. Vesterberg – ”Peak and 
off-peak demand for electricity” – Energy 
Economics
Eriksson, M., S. Åsberg, K. S. Sunnerhagen, 
M. von Euler – ”Sex Differences in Stroke 
Care and Outcome 2005-2018” – Stroke
Fonseca Rodriguez, O., S. C. Sheridan, E. 
Häggström Lundevaller, B. Schumann – 
”Effect of extreme hot and cold weather on 
cause-specific hospitalizations in Sweden” – 
Environmental Research
Franco, V. R., M. Wiberg, J. A. Laros – 
”Situational optimization function analysis: 
An ideal performance analysis inspired on 
Lewin’s equation.” – Psychological Methods
Gaim, M., S. Clegg, M. Pina E Cunha – ”Man-
aging impressions rather than emissions” – 
Organization Studies
Handing, E. P., S. R. Rapp, S.-H. Chen, W. 
J. Rejeski, M. Wiberg, K. Bandeen-Roch, S. 
Craft, D. Kitzman, E. H. Ip – ”Heterogeneity 
in association between cognitive function 
and gait speed among older adults” – The 
journals of gerontology. Series A, Biological 
sciences and medical sciences

Hu, X., J. Jaraite, A. Kažukauskas – ”The 
effects of wind power on electricity markets” 
– Energy Economics
Junkka, J., K. Lena, E. Lundevaller, B. 
Schumann – ”Climate vulnerability of Swed-
ish newborns” – Environmental Research
Karlsson, L., J. Junkka, E. Häggström Lun-
devaller, B. Schumann – ”Ambient Tempera-
ture And Stillbirth Risks in Northern Sweden, 
1880–1950” – Environmental Epidemiology
Koch, E., L. Nyberg, A. Lundquist, S. Pudas, 
R. Adolfsson, K. Kauppi – ”Sex-specific 
effects of polygenic risk for schizophrenia 
on lifespan cognitive functioning in healthy 
individuals” – Translational psychiatry
Kostis, A., M. Bengtsson, M. H. Näsholm – 
”Mechanisms and Dynamics in the Interplay 
of Trust and Distrust” – Organization Studies
Kumar, U., S. Roy, A. Sen, S. Yadav, H. Zeng 
– ”Local global equivalence for unanimous 
social choice functions” – Games and Eco-
nomic Behavior
Kumar, U., S. Roy, A. Sen, S. Yadav, H. 
Zeng – ”Local-global equivalence in voting 
models: A characterization and applications” 
– Theoretical Economics
Lanot, G., M. Vesterberg – ”The price elastic-
ity of electricity demand when marginal in-
centives are very large” – Energy Economics
Lindmark, A. – ”Neighborhood Socioeco-
nomic Differences in Stroke Risk?” – Neu-
rology
Nair, S., T. Blomquist – ”Exploring Docility” – 
Research Policy
Nyberg, l., F. Magnussen, a. Lundquist, W. 
Baaré, d. Bartrés-Faz, L. Bertram, C.-J.  
Boraxbekk, A. M. Brandmaier, C. A. Drevon, 
K. Ebmeier, p. Ghisletta, R. N. Henson, 
C. Junqué, R. Kievit, M. Kleemeyer, E. 
Knights, S. Kühn, U. Lindenberger, B. W. 

J. H. Penninx, S. Pudas, Ø. Sørensen, l. 
Vaqué-Alcázar, K. B. Walhovd, A. M. Fjell – 
”Educational attainment does not influence 
brain aging” – Proceedings of the national 
academy of sciences of the United states of 
America
Pudas, S., M. Josefsson, A. Nordin Adolfs-
son, M. Landfors, K. Kauppi, l. M. Veng-Taas-
ti, M. Hultdin, R. Adolfsson, S. Degerman – 
”Short leukocyte telomeres, but not telomere 
attrition rates, predict memory decline in 
the 20-year longitudinal Betula study” – The 
journals of Gerontology. Series A, Biological 
sciences and medical sciences
Raza-Ullah, T. – ”When does (not) a coop-
etitive relationship matter to performance? 
An empirical investigation of the role of mul-
tidimensional trust and distrust” – Industrial 
Marketing Management
Rouleau, l., M. Hällgren, M. De Rond – 
”Covid-19 and Our Understanding of Risk, 
Emergencies, and Crises” – Journal of Man-
agement Studies
Rutegård, M., M. Lindqvist, J. Svensson, P. 
Nordin, M. M. Haapamäki – ”Chronic pain 
after open inguinal hernia repair” – British 
Journal of Surgery
Steigenberger, N., T. Lübcke – ”Space and 
sensemaking in high-reliability task contexts” 
– Organization Studies
Wijayatunga, P. – ”Discussion on the paper 
titled ”Gaussian differential privacy”” – 2021, 
Journal of The Royal Statistical Society 
Series B-statistical Methodology

Alla publikationer finns på: 
www.umu.se/handelshogskolan/forskning/
publikationer/

Läs mer: www.umu.se/handelshogskolan

P
ro

d
uktio

n: Inho
usebyrån, U

m
eå universitet F

o
to

: M
attias P

ettersso
n, E

lin B
erg

e, R
ickard

 Lind
b

erg
, F

reep
ik, p

rivata fo
to

n. Tryck: Tryckservice, U
m

eå universitet


	REKTOR 
HAR ORDET
	ORDFÖRANDE 
HAR ORDET
	Utbildning i 
internationell 
miljö
	Studentrekrytering
	INTERNATIONALISERING 
	examen

	FORSKNING 
	Beviljade 
forskningsanslag
	Ny gästprofessor

	Hänt under 2021 – ett axplock
	Ny professor
i entreprenörskap
	Kombinerar framgångsrik 
forskning med många uppdrag

	Hållbar 
utveckling



