EN HANDELSHÖGSKOLA
I FRAMKANT
HANDELSHÖGSKOLAN VID UMEÅ UNIVERSITET
2017

ORDFÖRANDE HAR ORDET
ÅRET 2017 var på många sätt intressant, utmanande och
lyckosamt. Handelshögskolan har arbetat vidare med sin
hållbarhetsprofil och fortsatt att integrera den i utbildning,
forskning och samverkan. Ett resultat av detta framgångsrika arbete var att Handelshögskolans ledningssystem för
hållbarhetsarbete fick med beröm godkänt vid årets omcertifieringsrevision för ISO 14001:2004. Handelshögskolan
har varit ISO-certifierad sedan 2015 och vi är stolta över att
vi tagit stora steg varje år och att vi nu har ett så bra system
på plats att vår externa revisor inte hade några anmärkningar att lämna. Handelshögskolan fick också fina omdömen i Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering
av hur Umeå universitet och andra lärosäten i Sverige främjar hållbar utveckling i sina utbildningar.
Under 2017 bestämde vi att byta vårt engelska namn till
Umeå School of Business, Ecomomics and Statistics för att
bättre spegla den bredd vi har i verksamheten.



ANNA THOURSIE
STYRELSENS ORDFÖRANDE

CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö
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Främre raden: Marie Eriksson, Lars Silver, Anna Thoursie, Jan-0lov Lindberg. Bakre raden: Therese Sarlin, Jenny Uneby, Nikals Hanes, Runar Brännlund,
Thomas Olofsson, Sofia Lundberg, Xavier de Luna, Johan Lidström, Ruth Mannelqvist, Helena Renström och Menal Suliman. På bilden saknas: Louise
Ring, Ulrica Nylen och Mikael Lindbäck.

HANDELSHÖGSKOLANS STYRELSE 2017
Handelshögskolans styrelse ansvarar för den långsiktiga inriktningen av övergripande mission, vision, mål och strategier med
avseende på utbildning, forskning och aktiviteter förenade med näringsliv och förvaltning.
Anna Thoursie

Louise Ring

Johan Lidström

Sofia Lundberg

Jan-Olov Lindberg

Jenny Uneby

Ordförande studentföreningen HHUS

Ingrid Svensson

Ruth Mannelqvist

Xavier de Luna

Menal Suliman

Ulrika Haake

Runar Brännlund

Suppleant:
Ulrica Nylen

Enhetschef,
Handelshögskolan,
enheten för statistik
(avgick i september)

Ordförande, chefsekonom,
FD, Ledarna
Rektor, Handelshögskolan
Dekan, Umeå universitet,
Samhällsvetenskaplig fakultet
(tillträdde i juli)

HR Direktör, Axfood,
extern ledamot
Konsult, extern ledamot
Professor, Handelshögskolan,
enheten för statistik,
lärarrepresentant

Dekan, Umeå universitet,
Samhällsvetenskaplig fakultet
(avgick i juni)

Professor, Handelshögskolan,
enheten för nationalekonomi,
lärarrepresentant

Helena Renström

Thomas Olofsson

Marknadschef, Skellefteå kommun,
extern ledamot

Doktorand, Handelshögskolan,
enheten för företagsekonomi

Ordförande kvalitetsutskottet,
studentföreningen HHUS

Lektor, Handelshögskolan,
enheten för företagsekonomi

ADJUNGERADE:
Lars Silver

Professor, Umeå universitet,
institutionen för tillämpad fysik
och elektronik, lärarrepresentant

Enhetschef, Handelshögskolan,
enheten för företagsekonomi
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Niklas Hanes

Enhetschef,
Handelshögskolan,
enheten för nationalekonomi

Marie Eriksson

Enhetschef,
Handelshögskolan,
enheten för statistik
(tillträdde i oktober)

Mikael Lindbäck

Handelshögskolan,
Administrativ chef

REKTOR HAR ORDET
VID EN SUMMERING av Handelshögskolans 2017 konstaterar vi att våra program attraherar många sökanden
från hela landet och internationellt. Vi ser också att våra
forskare genom sin internationellt konkurrenskraftiga
forskning generar ny och för samhällsutvecklingen viktig
kunskap inom en rad områden. Seniora och unga forskare
är med och konkurrerar om forskningsmedel, publicerar
sig väl och vi kan igen konstatera att priser för bästa avhandling har tilldelats nydisputerade från oss. Året har
också bjudit på flertalet viktiga och intressanta aktiviteter
och gemensamma projekt med våra samverkanspartners,
inte minst i form av industridoktorander.
Under året har vår portfölj av internationella utbytesavtal utökats. Internationell erfarenhet under studietiden genom egna studier utomlands eller i kontakten med inresande studenter som valt oss för sina utlandsstudier, bidrar
till en attraktiv och kvalitativ lärandemiljö och våra studenters attraktionskraft.
Precis som vår ordförande, Anna Thoursie skriver, har
året på många sätt varit intressant, utmanande och lyckosamt. Med utgångspunkt i vår mission och att vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund har vi fortsatt att utveckla
vårt kvalitetssystem för utbildning, forskning och samverkan. Sammantaget visar årets verksamhet på hög relevans
och kvalitet.



SOFIA LUNDBERG
REKTOR
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BUSINESS
ADVISORY BOARD

INTERNATIONAL
ADVISORY BOARD

KONTAKTA GÄRNA
HANDELSHÖGSKOLAN

Handelshögskolan har ett Business Advisory
Board (BAB) med experter från näringslivet
för att i samverkan utveckla Handelshögskolans verksamhet. En ny medlem valdes in
under 2017.

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 andra länder.

LEDNINGSGRUPP

FÖLJANDE PERSONER INGÅR I BAB:
Johan Björk, Björk & Boström AB
Göran Ernstson, Umeå Energi AB
Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation AB
Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland

IAB samlas i regel en gång per år i september
för ett par dagars diskussion. Däremellan har vi
kontakt med de enskilda medlemmarna i olika
frågor som speglar deras specialområden. I år
välkomnade vi två nya medlemmar.

Marie Johansson, Swedbank
Peter Juneblad, Umeå kommun

FÖLJANDE PERSONER INGÅR I IAB:

Torbjörn Lahti, Planeco Nord

Dr Rob Britton, Principal AirLearn, USA

Sofia Lundberg, Handelshögskolan
(sammankallare)

Professor Stewart R Clegg Ny medlem 2017
University of Technology Sydney i Australien
tillika hedersdoktor vid Samhällsvetenskaplig
fakultet vid Umeå universitet

Anna-Karin Nilsson, Humbly
Anna Pettersson, Region Västerbotten
Peter Renkel, Konftel AB
Oskar Riby, Venture Cup
Tom Sarin, Log Max AB
Royne Söderström, Ny ledamot 2017
Akademiska Hus

Jag känner mig
först hedrad av
att blivit tillfrågad. För mig är det en möjlighet att påverka hur framtidens beslutsfattare kan fatta
hållbara beslut. Samtidigt
ser jag framemot att lära
mig av andra kompetenta
människor som sitter i BAB.


ROYNE SÖDERSTRÖM,
HÅLLBARHETSSAMORDNARE,
AKADEMISKA HUS

Professor Marian Geldner, Professor of
Economics, Warsawa School of Economics,
Poland
Dr. Devi R. Gnyawali, Professor and Director of
Graduate Programs and Head of Department
of Management, Pamplin College of Business,
Virginia Tech, USA
Kees Koedijk, Professor in Financial
Management and Dean of the Faculty of
Economics and Business Administration,
Tilburg University, Netherlands

REKTOR
Sofia Lundberg
sofia.lundberg@umu.se
090–786 52 06
070–374 92 55

ENHETSCHEF
FÖRETAGSEKONOMI
Lars Silver
lars.silver@umu.se
090–786 67 98
070–931 08 72

ENHETSCHEF
NATIONALEKONOMI
Niklas Hanes
niklas.hanes@umu.se
090–786 95 86
070–374 77 94

ENHETSCHEF
STATISTIK
Marie Eriksson
marie.eriksson@umu.se
090–786 61 08
070–234 61 79

ADMINISTRATIV CHEF

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

Mikael Lindbäck,
mikael.lindback@umu.se
090-786 54 40
+1 516-233-0829

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

KOMMUNIKATION

Dr. Simone Raschig, Global Controlling,
SAP SE, Walldorf, Germany
Dr. Lois Stevenson Entreprenologist
(consulting) at Self-employed, Ottawa, Canada
Dr. Emma Zetterdahl Ny medlem 2017
Economist, Amazon, USA
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Susanne Schmidt
susanne.schmidt@umu.se
090–786 56 42

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

EN HANDELSHÖGSKOLA I FRAMKANT
Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige,
att bedriva forskning av hög internationell
standard, samt att samverka med näringsliv och
förvaltning inom såväl som utanför vår region.

HANDELSHÖGSKOLANS MISSION
I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning
och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en
förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.
Handelshögskolan vid Umeå universitet gör det genom att:

Vi är stolta över att vara en miljöcertifierad handelshögskola

• erbjuda en högkvalitativ adaptiv inlärningsmiljö som stimulerar
till professionellt och självständigt tänkande som förbereder våra
studenter för de utmaningar som finns i samhället.

(ISO 14001). Det återspeglas också tydligt i vår utbildning och
forskning. Vi blickar nu framåt och jobbar mot en internationell ackreditering av våra program. Våra forskare deltar på oli-

• tillhandahålla en dynamisk miljö med forskning av hög
internationell standard inom Handelshögskolans discipliner och
starka forskningsområden.

ka plan i samhällsdebatten, som experter, ledamöter i råd, styrelser och kommittéer. Studenterna lär sig att tänka kritiskt

• fungera som en katalysator och partner där vi genom
att samarbete med andra forskare, näringsliv och samhälle
genererar och delar kunskap.

och sätta sina kunskaper i större sammanhang och uppmuntras att vara kreativa samt engagerade under studietiden.

HANDELSHÖGSKOLANS STYRELSE
REKTOR / LEDNINGSGRUPP
HANDELSHÖGSKOLEFONDEN

HANDELSHÖGSKOLANS KANSLI

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

KARRIÄRCENTER

BUSINESS ADVISORY BOARD

ENHETER
FÖRETAGSEKONOMI
Marknadsadsföring

Entreprenörskap

Management

NATIONALEKONOMI
Redovisning/
Finansiering

6

CERE – Centrum för
miljö och resursekonomi

STATISTIK

FORSKNING FÖR FRAMTIDEN
Erik Kempes pris

Vid Handelshögskolan bedrivs forskning av hög internationell standard inom våra tre huvuddiscipliner: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.
Våra forskare samarbetar inom Handelshögskolan,
inom Umeå universitet och med forskare vid svenska och internationella universitet.

Erik Kempes pris avser bästa publicerade artikel inom området miljö- och
naturresursekonomi och delas ut vartannat år på universitetets högtidsdag.
Tack vare generösa anslag från Kempestiftelserna
introducerades Erik Kempes pris 1995 och bygger på samarbete mellan Umeå universitet och
European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Handelshögskolan är
värdinstitution för Erik Kempes pris, och professor
Thomas Aronsson är ordförande i priskommittén.

Genom våra seminarieserier har vi ett ständigt kunskapsutbyte
med forskare från andra universitet som kommer och presenterar sina resultat hos oss. En utmaning för universitet och högskolor är forskningsfinansiering. Vår forskning finansieras delvis
via anslagsmedel men också i hög grad av externa anslag. Den
externa forskningsfinansieringen kommer från forskningsråd
och stiftelser men också externa samarbetspartners i näringsliv
och offentlig sektor. Under året har forskare hos oss varit framgångsrika och i tuff konkurrens erhållit finansiering av forsk-

2017 års pristagare är Mads Greaker, Statistics Norway, och Kri-

ningsprojekt och i samarbete med externa parter finansiering av

stoffer Midttømme, Menon Economics, Norway, för deras arti-

doktorander inom företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

kel “Optimal Environmental Policy with Network Effects: Will

Hälften av våra forskningsintäkter söks och erhålls i konkurrens.

Pigouvian Taxation Lead to Excess Inertia?”, publicerad i Journal of Public Economics 143, 27-38, 2016.

Handelshögskolan har sedan lång tid tillbaka ett värdefullt
samarbete med Fonden för ekonomisk forskning – Handelshög-

För information om tidigare pristagare, se www.eaere.org.

skolan i Umeå och Per och Eivor Wikströms stiftelse. Detta är
samarbeten som förstärker vår forskningsmiljö och ger goda
förutsättningar för samverkan och internationella utbyten för
våra forskare och studenter.

HANDELSHÖGSKOLANS
FORSKNINGSINSTITUT
Handelshögskolans forskningsinstitut bildades för att främja
forskningen inom Handelshögskolan. Institutet delar ut stöd till enskilda
forskare och forskargrupper i konkurrens vid två ansökningstillfällen
årligen. Medel lämnas i synnerhet för att utveckla nya/framväxande
forskningsområden (”seed money”), för att genomföra aktiviteter som
stärker befintliga forskningsprogram och för att stärka forskningens
samverkan med det omgivande samhället.

HANDELSHÖGSKOLANS FINANSIÄRER
I URVAL: Energimyndigheten, Familjen Kamprads forskningsstiftelse,
Forte, Företagsforskarskolan, Handelsbanken, Handelshögskolans
forskningsinstitut, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Konkurrensverket, Marianne and Marcus Wallenbergs stiftelse, Per & Eivor
Wikströms stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse, Vetenskapsrådet, Vinnova.
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FORSKNINGSMILJÖER OCH
CENTRA INOM HANDELSHÖGSKOLAN
REVISIONSKVALITET

ningsprogram; Företagsinkubation och affärsutveckling, Extre-

Centralt för forskningen är att förstå vad som driver revisions-

me Environments - Everyday Decision (TripleED), Open

kvalitet och efterfrågan på revisionstjänster. Centrala teman

innovation, Coopetition och Temporär organisering.

för forskningen är bland annat vilka påverkansfaktorer som
finns, till exempel egenskaper hos den påskrivande revisorn

RiseB – RESEARCH INSTITUTE FOR SUSTAINABILITY AND
ETHICS IN BUSINESS

samt struktur och roller i revisionsteam. Andra teman utgör

Forskningen inom hållbart företagande fokuserar på etiska,

hur investerare och kreditgivare reagerar på olika nivåer av re-

sociala och miljörelaterade frågor, och hur de påverkar det

visionskvalitet och på olika typer av extern verifiering, reviso-

omgivande samhället i syfte att bättre förstå individer och or-

rers lönesättning, faktorer som inverkar på revisionsarvoden,

ganisationers villkor över tid. Hållbart företagande består av

samt om information i revisionsberättelser och förvaltningsberättelser kan användas för att prognostisera konkurser.

flera forskningsprojekt, involverande såväl seniora forskare

INDIVIDERS FINANSIELLA BESLUT OCH RISKTAGANDE

ekonomiska delämnen och berör t ex hållbara affärsmodeller,

Forskningen fokuserar på individers finansiella beslut och risk-

social innovation, hållbar konsumtion och investeringar.

som doktorander. Projekten återfinns inom samtliga företags-

tagande samt vad som styr individers beslut relaterat till finanTEPN – THE ECONOMIC POLICY NETWORK

siell risk. Centrala teman utgör t.ex. att förstå utfall av pen-

Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av

sionssparande, individers deltagande på finansiella marknader

den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå

samt vilken roll finansiell redovisningsinformation har i individers beslutsfattande.

universitet de senaste två decennierna. Det representerar ock-

PIN – PROJECTS, INNOVATION AND NETWORKS

Umeå universitet genom ett femårigt professorspaket. Nätver-

Forskningen inom PIN fokuserar på den i samhället övergri-

kets forskare studerar ekonomisk politik utifrån ett brett spek-

pande utmaningen att tänja på bransch- och organisations-

trum av frågeställningar relaterade till olika områden som of-

gränser för att effektivt organisera för osäkerhet och

fentlig ekonomi, beteendeekonomi, marknader där offentliga

förändring i syfte att möjliggöra innovation och ökad

och privata aktörer möts, arbetsmarknadsekonomi och empi-

konkurrenskraft. PIN består av fem delvis överlappande forsk-

riska metoder.

ANSVARIGA
FÖR
FORSKNING

så ett prioriterat forskningsområde som fått extra anslag av

FÖRETAGSEKONOMI

NATIONALEKONOMI

Professor
Tomas Blomquist

Professor
Gauthier Lanot
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STATISTIK
Professor
Xavier de Luna

VÅRA FORSKARES
FÖRTROENDEUPPDRAG I URVAL

CERE – CENTRE FOR ENVIRONMENTAL AND RESOURCE
ECONOMICS

CERE är lokaliserat vid enheten för nationalekonomi och dess

En viktig form av samverkan är våra forskares förtroendeuppdrag, deltagande i debatten och när de presenterar sin forskning för intressenter
utanför akademin. Tillsammans med organisationer och företag sprider
vi kunskap, utvecklar verksamheter och bidrar till samhällsutvecklingen.

forskargrupp är en av de mest framstående i Europa i frågor
som rör naturresurser, grön bokföring, värdering av ickemarknadsprissatta varor och tjänster, konfliktlösning och design av policydokument inom klimat-, miljö- och energiområ-

Borgerskapets i Umeå Forskningsstiftelse

det. De tillhandahåller seminarier och workshops inom ämnet,

Docent Sofia Lundberg, är ordinarie ledamot och professor Tomas
Blomquist, är suppleant Borgerskapets i Umeå Forskningsstiftelse.

länkar samman olika forskargrupper och fungerar som plattform för en kreativ och stark forskningsmiljö inom området.

Erik Kempes pris

STATISTIKFORSKNING FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE

Konjunkturinstitutets Vetenskapliga Råd

Professor Thomas Aronsson är ordförande i priskommitten.
Professor Runar Brännlund är ordförande i Konjunkturinstitutets Vetenskapliga Råd i Miljöekonomi.

Forskningen vid statistiska enheten fokuserar på att utveckla
statistiska metoder och mjukvara för analyser av stora och

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

komplexa datamängder. Forskningen har stor samhällsrelevans
och samarbetar med olika statliga myndigheter som gör utvär-

Professor Runar Brännlund är ledamot i Kungliga ingenjörsvetenskaps
akademien (IVA).

deringsstudier baserad på registerdata. Bland annat i projekt

Kungliga Skytteanska Samfundet

som utvärderar arbetsmarknadsåtgärder, vårdkvalitet, storska-

Professor Thomas Aronsson, Professor Runar Brännlund och Professor
Tomas Blomquist är alla ledamöter i Kungliga Skytteanska Samfundet.

liga kunskapsprov samt internationella kunskapsmätningar.

Kungliga Vetenskapsakademien
Professor Thomas Aronsson och professor Karl-Gustaf Löfgren, är båda
ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien.

Stat4Reg – STATISTICAL RESEARCH LABORATORY FOR THE
ANALYSIS OF REGISTER DATA

Psychometrics Society

Stat4Reg är ett forskningslaboratorium vid statistiska enheten

Professor Marie Wiberg är ledamot i Psychometric Society.

och drivs i samarbete med partners från andra delar av univer-

Rådet för konkurrensfrågor vid Konkurrensverket

sitetet, b.la. med CEDAR (Enheten för demografi och åldrandeforskning) och Umeå SIMSAM Labbet, som tillhandahåller en

Docent Sofia Lundberg, är ledamot i rådet för konkurrensfrågor vid
Konkurrensverket.

världsunik registerforskningsinfrastruktur. Registerbaserad

Statistiska centralbyrån

forskning är ett prioriterat forskningsområde inom Umeå uni-

Professor Xavier de Luna är ledamot i SCB vetenskapliga råd.

versitet, och Stat4Reg är finansierad av ett universitetsanslag

Svenska ProjektAkademien

genom ett femårigt professorspaket samt externa medel från

Professor Tomas Blomquist och professor Markus Hällgren är båda
ledamöter i Svenska ProjektAkademien.

de största svenska forskningsfinansiärerna.

Sveriges Unga Akademi
Professor Marie Wiberg, är ledamot i Sveriges Unga Akademi.

Universitetskanslersämbetet
Rektor Sofia Lundberg, är med i Beredningsgruppen för tematisk
utvärdering av hållbarhet i utbildning hos Svenska lärosäten.

Andra forskningsmiljöer
Utöver våra egna forskningsmiljöer är våra forskare även aktiva i
t.ex. CERUM (Centrum för regionalvetenskap), CEDAR (Enheten
för demografi och åldrandeforskning) CiiiR (Centre for Interorganisational Innovation Research), USGS (Umeå Centrum för genusforskning), RSAI (The Regional Science Association Sweden)
och UFBI (Umeå Center for Functional Brain Imaging).

Umeå universitets styrelse
Professor Marie Wiberg är gruppsuppleant i Umeå universitets styrelse.

Wallenberg Academy Fellowships
Professor Thomas Aronsson är vice ordförande i kommittén som
bedömer Wallenberg Academy Fellowships i samhällsvetenskaper.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING REGIONALT,
NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT
nen; Rototilt Group AB. Rototilt är ett teknikföretag som lever

Med vår vision att vara relevanta såväl regionalt
som nationellt och internationellt ger vi våra studenter en konkurrenskraftig utgångspunkt när de
lämnar oss för yrkeslivet.

i stark tillväxt både i Sverige och internationellt med sitt kompetenscentrum i Vindeln.
Idag har jag ett dynamiskt arbete som består av allt från leverantörsutveckling, upphandlingar, förhandlingar, avtalsfrågor till frågor om miljö. Min utbildningsbakgrund är mitt

Vi arbetar idag aktivt med att följa upp arbetsmarknaden för

fundament och ofta ett stöd i mitt arbete.

våra studenter samt att etablera fler kontaktytor mot vårt
alumnnätverk.

OSCAR SELLHED

Som en naturlig del av vår utveckling vill vi fortsätta knyta

Service Designer, Invativa, Göteborg
Civilekonomprogrammet med inriktning
Service Management
Examen: 2014

till oss strategiska samarbetspartners för att möjliggöra utökad aktivitet och ett större utbyte mot såväl utbildning som
med våra alumner. Om du inom ramen för din organisation
skulle vara intresserad av att diskutera detta närmare är du

Att ta reda på vad jag ville göra, inte

välkommen att kontakta rickard.lindberg@umu.se.

bara efter mina studier utan i mitt
liv, trodde jag skulle ta lång tid men

CAROLINE JONSSON

efter andra året på Handelshögskolan förändrades allt. Kur-

Inköpare, Rototilt AB, Vindeln
(50 km från Umeå)
Civilekonomprogrammet med
internationell inriktning
Examen: 2016

sen i Service Design introducerade inte bara ett nytt ämne,
utan ett nytt sätt att lösa problem, jag bestämde mig där och
då att det var detta ville jag satsa på.
7 år senare har jag extremt mycket att tacka för, inte bara

Efter att ha avslutat mina studier vil-

för kursen, utan hela utbildningen. Kombinationen av inno-

le jag hitta en arbetsplats som hade

vation, beteendevetenskap och strategisk utveckling gav mig

högt tempo, en bra företagskultur och som fanns på en inter-

möjligheten att följa min dröm. För 2 år sedan fick jag min

nationell marknad. Även ett aktivt arbete kring hållbar ut-

första tjänst som Service Designer. Idag hjälper jag internatio-

veckling och jämställdhet som jag utforskat i mina uppsatser

nella företag med innovation genom att förstå människor och

kändes som viktiga kriterier. Jag insåg att den internationella

designa de upplevelser dessa verkligen vill ha.

arbetsplats jag letat efter med dessa kriterier fanns i regio-
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professorer på Handels–
högskolan varav 14
män och 3 kvinnor

44

procent av vår
verksamhet utgörs
av forskning
10

66

forskningsansökningar
2017, 11 st beviljades
anslag

ERIK FROHM

HELENA BACKMAN

Europeiska centralbanken
i Frankfurt, Tyskland
Civilekonomprogrammet
(huvudämne nationalekonomi)
Examen 2011

Epidemiological Research Program
OLIN, Luleå
Kandidatexamen i statistik och
nationalekonomi 2005,
PhD i Folkhälsa 2016

Jag jobbar i hjärtat av europeisk

År 2005 tog jag dubbel kandidat

penningpolitik på Europeiska cen-

examen från Handelshögskolan i

tralbanken. Som nationalekonom förbereder jag analyser in-

ämnena nationalekonomi och statistik, och direkt därefter åkte

för de penningpolitiska besluten. Det innebär kort och gott

jag till San Diego för ett internship på Svensk-Amerikanska Han-

att fundera kring konjunkturutvecklingen i euroområdet: vil-

delskammaren. Efter att därefter jobbat på SCB och som statis-

ka som är utmaningarna, vilken utveckling man kan förvänta

tikkonsult på Know IT i Stockholm flyttade jag hem till Luleå,

sig framöver och vad det innebär för penningpolitiken.

och idag arbetar jag som statistiker och projektledare inom den

Utbildningen på Handelshögskolan, och framförallt

internationellt välkända epidemiologiska forskningsverksamhe-

”neken”, håller en väldigt hög standard internationellt och

ten OLIN. Jag disputerade år 2016 vid Umeå universitet inom

har gett mig ypperliga baskunskaper. Men det jag framförallt

ämnet Folkhälsa och idag har jag Norrbotten som bas men sam-

har med mig från studietiden i Umeå är en idog nyfikenhet

arbetar med forskargrupper i Stockholm och Göteborg, samt i

kring ekonomiska frågeställningar som har fostrats genom

Norge och Finland. Arbetet är mycket utvecklande, utmanande

långa diskussioner med andra studenter, doktorander och

och har en stark internationell prägel. Jag vill tacka Handels-

professorer på Handelshögskolan. Att ha ett genuint intresse

högskolan för utbildningen som lade grunden för detta.

för ekonomins funktionssätt är fundamentalt när man arbetar på en centralbank. Härnäst planerar jag att flytta tillbaka
till Stockholm och tackla nya utmaningar på Riksbanken (va-

UMEÅGALAN 2017

rifrån jag varit tjänstledig).

Umeågalan är en mötesplats för entreprenörer, företagare och företag
– och för de som skapar förutsättningar för ett starkt näringsliv. Handelshögskolan är med som galaföretag i Umegalan sedan många år.

Nya docenter 2017
Jenny Häggström, enheten för statistik
Marie Lindkvist, enheten för statistik
Malin Näsholm, enheten för företagsekonomi

93

procent av
lärarna är
disputerade

UMEÅ HANDELSGALA
Handelshögskolan är samarbetspartner i Umeå Handelsgala Vi fick äran
att dela ut pris till årets hållbara initiativ som gick till Meretes.
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nyantagna
doktorander
2017
11

615

förstahandssökande till
Civilekonomprogrammen
och Statistikerprogrammet

STORT UTBUD I EN
INTERNATIONELL MILJÖ

Vår utbildning har en nära koppling till forskning
och näringsliv och håller hög kvalitet. Hos oss får
studenter en bra grund som ekonomer och statistiker och kan välja specialisering inom olika fält.

fram emot starten av vårt nya magisterprogram i statistik. Det

Handelshögskolan är centralt beläget på Umeå universitets

drar till en internationell studie- och arbetsmiljö.

fanns under 2017 12 program och 159 kurser att välja mellan
och stora möjligheter att läsa delar av utbildningen utomlands.
Vi tar också varje år emot ett stort antal utbytesstudenter från
olika delar av världen som tillsammans med våra forskare bi-

Campus. Vi erbjuder ett stort utbud av program och kurser. Vi

Med kompetenta lärare och forskare utvecklar vi studenter-

har under 2017 hälsat studenter välkomna till våra nya inrikt-

nas kunskap och förmågor, skapar förståelse för ledarskap i nä-

ningar mot ”miljö-och naturresursekonomi” samt ”hälsoeko-

ringsliv och förvaltning samt utvecklar en medvetenhet om so-

nomi” på masterprogrammet i nationalekonomi och nu ser vi

cialt och miljömässigt ansvarstagande i ett globalt perspektiv.
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HÅLLBARHET INOM VÅR UTBILDNING
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö, ekonomisk och social välfärd och
rättvisa. (§5, Högskolelagen)

utveckling. Vi lär av varandra för att stärka våra studenter

Vi är stolta över att vara en handelshögskola där hållbar ut-

För 5:e året i följd anordnades en temadag med fokus på håll-

veckling är integrerad i våra utbildningar, vår forskning och

barhetsfrågor ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Fokus det-

samverkan. Vi är sedan 2015 certifierade enligt ISO 14001.

ta år var affärsmodeller och hållbarhet. Dagen var öppen för

Universitetskanslersämbetet har under 2017 utvärderat samt-

såväl studenter och personal samt personer från näringsliv

liga svenska lärosätens arbete med hållbar utveckling i utbild-

och organisationer.

och göra dem till de ansvarsfulla ledare de behöver vara för
ett framgångsrikt yrkesliv där de kommer att möta de globala
utmaningar vi står inför.
HANDELSHÖGSKOLANS HÅLLBARHETSDAG

Universitetslektor Herman Stål från Handelshögskolan inled-

ning och Handelshögskolans arbete lyfts fram i utlåtandet om

de dagen med att tala om affärsmodeller för ökad hållbarhet.

Umeå universitet.

Anders Torell, affärsutvecklingschef NCC, talade om deras

Tillsammans med att årets externa revision inom ramen för
ISO 14001 gav toppbetyg visar detta på ett framgångsrikt arbete

Loop Rocks projekt följt av Erik Pettersson, hållbarhetschef på

med hållbar utveckling. Baserat på examensarbeten ser vi en

Inrego, som är marknadsledande inom återanvändning och

tydlig progression, oavsett uppsatsämne visar studenterna till

livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter

exempel på god förmåga att reflektera kring hållbarhet och etik.

och hjälper organisationer över hela Europa med att stärka sitt
hållbarhetsarbete.

Det betyder att vi erbjuder en lärandemiljö av hög kvalitet,

Dagen rundades av med en paneldiskussion.

som stimulerar till ett självständigt tänkande och proaktivt förhållningssätt till frågor rörande hållbar utveckling, som möjlig-

NÅGRA KOMMENTARER FRÅN ÅRETS EXTERNA
DELTAGARE:

gör konceptuell och empirisk forskning om hållbar utveckling
och effekter av hållbara värden, och att vi via samverkan med

”Positiv att få tillgång till seminarier i relevanta områden på ett lättillgängligt sätt. Vi är privilegierade att ha ett universitet i Umeå.”

näringsliv och samhälle ökar kunskapen om hållbar utveckling.
Vi vill sticka ut när det gäller de stora utmaningarna som
finns – globalisering och miljö. Arbetet koordineras av Han-

”En bra eftermiddag med en bra blandning av intressanta talare.”

delshögskolans hållbarhetssamordnare och hållbarhetsråd.

DELTAGARE FRÅN UMEÅS STÖRSTA GYMNASIUM:

TILLSAMMANS FORTSÄTTER VI ATT UTVECKLAS

”Vi lyfter hållbarhetsperspektivet i våra affärskurser, vi har märkt att
studenterna i allt högre grad tar hänsyn till detta och bygger hållbarhet i sina affärsmodeller i sina företag inom Ung Företagsamhet.
Skulle vara intressant med mer samarbete med Handelshögskolan.”

Under 2017 har vi tillsammans med vår styrelse, vårt
International Advidory Board och Business Advisory Board
haft intressanta dialoger kring digitalisering och hållbar
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RiseBs UPPSATSPRISSTIPENDIUM
I HÅLLBARHET OCH FÖRETAGSETIK

PUBLIKATIONER INOM HÅLLBARHET
NEDAN FÖLJER ETT URVAL AV PUBLIKATIONER FRÅN FORSKARE
INOM RiseB OCH CERE.

Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB) vid

Jaraite, J., Karimu, A., & Kazukauskas, A. (2017) Policy-induced
expansion of solar and wind power capacity : economic growth and
employment in EU countries. Energy Journal 38(5): 197–222. https://
doi.org/10.5547/01956574.38.5.jjar

Handelshögskolan utlyser ett
årligt uppsatsprisstipendium
med syfte att uppmuntra eko-

Jansson, J., Pettersson, T., Mannberg, A., Brännlund, R., & Lindgren,
U. (2017) Adoption of alternative fuel vehicles : Influence from
neighbors, family and coworkers. Transportation Research Part D, 54:
61–73

nomstudenter att intressera sig
för och fördjupa sig i hållbarhet
och företagsetik.
Samarbetspartner är Umeå

Karimu, A., Brännlund, R., Lundgren, T., & Söderholm, P. (2017)
Energy intensity and convergence in Swedish industry : a
combined econometric and decomposition analysis. Energy
Economics, 62(February 2017): 347–356. https://doi.org/10.1016/j.
eneco.2016.07.017

Energi AB som gjort finansieringen möjlig.
2017 gick uppsatsstipendiet till Alexander Adolfsson
Grimsen och Marie Åström, Handelshögskolan vid Umeå universitet för deras uppsats “Development Finance Institutions’

Krishnamurthy, B. & Kiran, C. (2017) Optimal management of
groundwater under uncertainty : a unified approach. Environmental
and Resource Economics 67(2):351-377

Effect on The Fund Manager’s Investment Decisions: Balancing
Financial Performance Goals and Development Impact
Objectives”.

Stål, H., & Jansson, J. (2017) Sustainable consumption and value
propositions : exploring product–service system practices among
Swedish fashion firms. Sustainable Development. Epub ahead of
print. https://doi.org/10.1002/sd.1677

Priset på 25 000 kronor delades ut vid Handelshögskolans
examensceremoni i juni.

Ståhl, H. & Corvellec, H. (2017) Evidencing the waste effect of
Product-Service Systems (PSSs). Journal of Cleaner Production 145:
14-24.

Handelshögskolan
stipendiestiftelses pris

HANDELSHÖGSKOLANS
EXAMENSCEREMONI
Handelshögskolans examensceremoni är en fin tradition och det är
glädjande att så många nära och kära till våra studenter är med och
uppmärksammar deras fina prestationer. Aula Nordica var även i år fylld
när 246 studenter mottog diplom från rektor.

Handelshögskolans stipendiestiftelses
pris delas ut till en student som har
arbetat för att ”främja utveckling och
kvalitet vad gäller utbildning och
forskning vid Handelshögskolan”.
Stipendiet delas ut i samarbete med

HANDELSHÖGSKOLAN PÅ
SACO STUDENTMÄSSA 2017

Swedbank och 2017 års pristagare var
Anna Neglén, student på Civileko-

Precis som förra året deltog Handelshögskolan på SACO studentmässa
i Stockholm i november. Det är en av Sveriges största mässor för
utbildning.

nomprogrammet med inriktning mot Service Management.
Stipendiet på 10  000 kronor delades ut vid Handelshögskolans
examensceremoni i juni.
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Handelshögskolans
pedagogiska pris

HANDELSHÖGSKOLANS
UTBILDNINGSUTBUD
KANDIDATPROGRAM
Statistikerprogrammet 180 hp

Annika Andersson, universitetslektor

CIVILEKONOMPROGRAM

i företagsekonomi tilldelades Han-

Civilekonomprogrammet 240 hp*

delshögskolans pedagogiska pris

Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management
240 hp

2017. Hon får priset för att hon stän-

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik
240 hp

digt utmanar sig själv i lärarrollen.
Annika har bland annat utformat

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 240 hp*
(International Business Program, ges på engelska)
* Möjligt att läsa fördjupningar inom företagsekonomi
och nationalekonomi.

ett sätt att handleda och organisera
grupparbeten som har visat sig givande för studenterna.
Hon arbetar även med rollspel och problembaserat lärande
(PBL), i syfte att få studenterna att ta ansvar för sitt eget läran-

MASTERPROGRAM

de. Hon utvecklar också lärandeaktiviteter så att studenterna

(ges alla på engelska)

får reflektera över en framtida yrkesroll.

Master´s Program in Accounting 120 hp
Master´s Program in Business Development
and Internationalization 120 hp
Master´s Program in Economics 120 hp

Samhällsvetenskapliga
fakultetens pedagogiska
pris

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 Statistical Sciences, 60 hp

FRISTÅENDE KURSER
Handelshögskolan erbjuder ett stort antal kurser i företags
ekonomi, nationalekonomi och statistik både på svenska och
engelska. Ett mindre antal kurser ges på distans.

2017 års pedagogiska pris vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten

FORSKARUTBILDNING

tilldelades Maria Karlsson,

Handelshögskolan bedriver forskarutbildning inom ämnena
företagsekonomi, nationalekonomi, ekonometri och statistik.
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och består av
en kursdel och en avhandlingsdel. Antagning till forskarutbildning
sker efter utlysning av lediga platser.

universitetslektor i statistik. Hon får
priset för sitt starka engagemang i det
pedagogiska utvecklingsarbetet.

Sustainergies Cup

Svensk Handels Ordförandepris

Sebastian Holmström, student på civilekonomprogrammet med internationell inriktning var en av vinnarna i den
internationella studenttävlingen Sustainergies Cup. Han
har tagit fram ett smörgåsbord av cirkulära koncept som
kan göra kontorsfastigheter mer hållbara när resurser används längre,
oftare och av fler människor.

Alice Rönnerdag, student på Handel och Logistikprogrammet har fått motta Svensk Handels Ordförandepris,
ett stipendium på 50 000 kr.
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HEDERSDOKTOR OCH
PROFESSORER 2017
EN NY HEDERSDOKTOR

JIM ANDERSÉN
Professor i företagsekonomi
med inriktning mot entreprenörskap

STEWART CLEGG
Filosofie hedersdoktor vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Jim Andersén forskar om entreprenörskap och strategiutveckling i

Stewart Clegg promoverades till filoso-

främst små- och medelstora företag.

fie hedersdoktor vid den Samhällsve-

Hur företag kan skapa och framförallt

tenskapliga fakulteten vid Umeå uni-

bibehålla en hög lönsamhet över tid

versitets årshögtid i Aula Nordica.

har alltid varit en röd tråd i Anderséns forskning. Han har

Stewart Clegg är en internationellt etablerad forskare med både

bland annat studerat hur innehav och styrning av olika resur-

ett australienskt och brittiskt medborgarskap. Han är professor i

ser påverkar företags långvariga lönsamhet samt vilken inver-

organisationsvetenskap vid University of Technology Sydney i

kan entreprenöriellt agerande och interorganisatoriskt lärande

Australien. Hans vetenskapliga produktion kännetecknas av am-

har på företags konkurrenskraft.

bitionen att inplacera management- och organisationsstudier i

Jim Andersén föddes 1976 i Hallstahammar i Västmanland. År

en global kontext med utgångspunkt i ett kritiskt och reflekte-

2005 disputerade han i ämnet industriell ekonomi och organisa-

rande anslag. Forskningsinsatserna har lett honom till många

tion vid Mälardalens högskola. Jim Andersén har därefter, bland

framgångsrika samarbeten och medförfattarskap.

annat, haft ett lektorat vid Örebro Universitet och en docentur

Som innehavare av professurer i både sociologi och organi-

vid Högskolan i Skövde. Han var under perioden 2012–2017 forsk-

sationsvetenskap har han vägletts av en sociologisk vision som

ningsledare för forskargruppen Strategic Entrepreneurship.

berikat analyserna av såväl privat och offentlig organisering
inom områden som exempelvis strategi, politik, etik, hållbar

GIOVANNI FORCHINI

utveckling, design och stadsutveckling. Stewart Clegg har be-

Professor i ekonometri

sökt Umeå universitet vid ett flertal tillfällen och medverkat i
forskningsseminarier och undervisning samt fungerat som fa-

Giovanni Forchini forskar inom statis-

kultetens opponent. Han hade också en aktiv roll som medlem

tik och ekonometri. Eftersom bety-

i den vetenskapliga referensgruppen i forskningsprojektet

delsen av statistik och ekonometri

“Strategi, design och organisering i städers utvecklingsproces-

ökar såväl inom akademisk forskning

ser”, som till stor del handlade om arbetet med Umeås kultur-

och näringsliv som i samhället i stort

huvudstadssatsning före, under och efter genomförandet.

är det viktigt att utveckla nya metoder, och ha en förståelse för
hur dessa ska användas, för att kunna ta sig an nya problem.
I rollen som ekonometriker använder Giovanni Forchini ma-

TVÅ NYA PROFESSORER

tematik för att studera egenskaperna hos olika ekonometriska

Två nya professorer installerades vid Umeå universitets års-

och statistiska verktyg. Han är särskilt intresserad av att förstå

högtid den 21 oktober i Aula Nordica.

statistiska tests och estimatorers beteende i små stickprov, att
16

utveckla tillvägagångssätt för att estimera delar av modeller
som inte nödvändigtvis är identifierade samt att undersöka i
hur stor utsträckning gemensamma oförutsedda händelser påverkar hur olika observationer beror på varandra.
Giovanni Forchini föddes 1967 i Bergamo, Italien. Han disputerade vid universitetet i Southampton 1998. Hans senaste

DISPUTATIONER 2017

anställning mellan 2010 och 2015 var som professor vid University of Surrey och som gästprofessor under 2016 vid Uni-

Inga Laukaityte, Statistik
12 januari

versity of Warwick innan han kom till Umeå 2017.

Statistisk modellering i
internationella komparativa
mätningar

Amin Sofla,
Företagsekonomi

Nordeas vetenskapliga pris

27 januari

Nordeas vetenskapliga pris 2017 tilldelades
Tommy Lundgren, gästprofessor vid
Handelshögskolan, för hans forskning inom
miljö- och naturresursekonomi.

Ansvariga revisorer, mått på
revisionskvalitet, revisorns
upppdragsportfölj och
kompensation

Umeå kommuns vetenskapliga pris 2017

Maira Babri,
Företagsekonomi

Umeå kommuns vetenskapliga pris 2017 tilldelades Herman Stål, universitetslektor i företagsekonomi. Han får priset för sina forskningsinsatser kring hållbarhet i företagsvärlden.

27 januari
Den Etiska Koden Hemma,
Långt Borta, och Mittemellan;
sociomateriella översättningar
av en resande kod

USBE Scientific Awards
Handelshögskolans forskningsinstitut delade ut
priset för första gången i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Medhanie Gaim
Företagsekonomi

PRISTAGARE FÖR USBE SCIENTIFIC AWARD 2017
• Galina Biedenbach, företagsekonomi
• Andrius Kazukauskas, nationalekonomi
• Jenny Häggström, statistik

21 februari
Paradoxen som det nya
normala: Essäer om inramning,
ledning och upprätthållande
av organisatoriska spänningar

Svenska Revisionsakademins pris
Giulia Giunti, enheten Företagsekonomi tilldelades Svenska
Revisionsakademins stipendium på 300 000 kronor för projektet
Understanding internationally divergent accounting practices,
a case study approach.

Mattias Vesterberg
Nationalekonomi
24 februari
Efterfrågan på el och
hushållens beteende

Wallanderstipendier 2017
Medhanie Gaim Asgedom, företagsekonomi och Mattias
Vesterberg, nationalekonomi, tilldelades Wallanderstipendier
för sina avhandlingar: (Medhanie) Paradoxen som det nya
normala: Essäer om inramning, ledning och upprätthållande av
organisatoriska spänningar respektive (Mattias) Efterfrågan på
el och hushållens beteende. Stipendiet ger möjlighet till fortsatt
heltidsforskning under tre år.
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informationsanvändning
och sociala interaktioner vid
finansiellt beslutsfattande

Tatbeeq Raza Ullah
Företagsekonomi
14 september 2017
En teori om upplevd paradoxal
spänning i coopetitiva allianser

Zeinab Rezvani
Företagsekonomi
22 september
Drivers to and Barriers against
Sustainable Consumption:
Exploring the Role of
Anticipated Emotions in
the Context of Consumer
Adoption of Alternative Fuel
Vehicles

Philip Fowler, Statistik
10 oktober 2017
Metoder för att förbättra
jämförbarheten mellan två
grupper i observationsstudier

Irina Alexeyeva,
Företagsekonomi
1 december 2017
Essäer om revisionsarvoden
och ett samtida
tillhandahållande av revisionsoch rådgivningstjänster
LIC UPPSATS

Oscar Stålnacke
Företagsekonomi

Christian Lundström,
Nationalekonomi

2 juni

28 april

Individuella investerares
subjektiva förväntningar,

On the Returns of TrendFollowing Trading Strategies

STUDENTMOBILITET
VID HANDELSHÖGSKOLAN

Under 2017 hade vi glädjen att skriva två nya
studentmobilitetsavtal med IPADE Business School
i Mexico och Indian Institute of Management
Indore i Indien, båda högt rankade i sina länder
vilket innebär att vi nu kan erbjuda ett attraktivt
utbyte för våra studenter på avancerad nivå. IPADE
Business School är AACSB ackrediterade och båda
är ackrediterade av AMBA.

203

Inresande
studenter
året 2017

129

Jag är glad över att jag tog chansen
att åka och har fått uppleva och
upptäcka mycket nytt som jag aldrig hade
kunnat göra hemma i Sverige.
UTBYTESSTUDENT FRÅN UMEÅ

Utresande
studenter under
året 2017
18

146

personer jobbar på
Handelshögskolan, 68
kvinnor och 78 män

Samtidigt under 2017 välkomnade vi 203 inresande studenter

högskolan. Nästan hälften av våra Civilekonomstudenter stu-

från alla världsdelar, dessa studenter bidrar till den internatio-

derar utomlands under deras tredje år och en fjärdedel av våra

nella och dynamiska lärandemiljön vid Handelshögskolan.

Civilekonom- och masterprogramstudenter gör detsamma på

129 av våra studenter valde att åka på utbyte samtidigt som

avancerad nivå.

21 studenter valde att avlägga praktik utomlands.
FRAMTIDEN
MÅNGA MÖJLIGHETER

Vi kan erbjuda våra studenter ett varierat och kvalitativt utbud

Alla Handelshögskolans program är anpassade för att under-

och hoppas att så många som möjligt tar chansen till att få de
erfarenheter som utlandsstudier ger.

lätta studier utomlands under minst en termin och upp till tre
terminer i vissa program. Vi har ett 70-tal partneruniversitet,
främst i Europa men även i Brasilien, Indien, Kina, Mexico,

“I found the quality of the teaching
high, and the professors engaged,
committed and very willing to help students.”

Sydafrika och Ryssland - alla speciellt framtagna just för våra
studenter. Om någon student är intresserad av studier i Nordamerika, Oceanien och Asien så finns även Umeå universitets
universitetsövergripande avtal.

UTBYTESSTUDENT FRÅN FRANKRIKE

This year abroad has been really
enriching for me. I think I have
gained a lot of knowledge from my classes but
also from my life here in Umeå. It has been very
enlightening to discover the Swedish culture and
way of living. I think it has affected me,
especially regarding my environmental
awareness.”

PER & EIVOR WIKSTRÖMS
STIFTELSE
Stiftelsens ändamål är att stödja undervisning, forskning och
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