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Foto Benjamin Ilmoni

annat samlade in medel för att understöda inkallade, sårade
och anhöriga till stupade. Ur fonden delades ut 5000 mk till
en i kriget stupad föreningsmedlems änka. Niord har alltid
försökt dra sitt strå till stacken i kristider, och stöda dem som
är i behov av hjälp, något Niord också gjort nu till förmån för
de drabbade i Ukraina genom ett understöd till Rädda Barnen.
Vad Rysslands slutmål med invasionen är vet nog endast
president Putin själv, men på basen av tidigare historia med
ryska grannländer och allierade kan man trots allt dra slutsatsen att rädslan för att demokrati som ett visst smittsamt virus
skall sprida sig i Ryssland är stor. Den alternativa verklighet
som Kreml skapat inom Rysslands gränser verkar bli allt svårare att hålla fast vid och förhoppningsvis ser vi en förändring
till det bättre inom en snar framtid.

Anna Strömberg, viceordförande

Demokratiska
värderingar viktiga
Allting är relativt. En tanke som dykt upp ofta de senaste
veckorna, sedan Ryssland anföll Ukraina och krig bröt ut i
Europa. Vad man för bara några veckor sedan upplevde som
viktigt, dåligt, bra eller kanske inte ens funderade på, har
ställts på sin ända och prioritetsordningen är ny. För i relation till vad som pågår i Ukraina har det mesta blivit nedprioriterat i sin betydelse. Det här syns på alla nivåer i samhället
och påverkar oss alla. Det här är något vi naturligtvis också
funderat på och tagit i beaktande inom Niords verksamhet.
Vi har valt att skjuta fram lanseringar och program och är
öppna för att ta in nya punkter på vår agenda för att belysa
läget i Ukraina.
Mycket har hänt under Niords 97-åriga historia, tyvärr
även krig. Vi kan läsa i Niords historik att man 1945 bland

En stark demokrati tillåter ett starkt civilsamhälle,
öppenhet, pressfrihet och jämställdhet medan kleptokrati är
betydligt svårare att upprätthålla. Är det något vi ska vara
stolta över är det den gemensamma vilja som finns inom
Europa och övriga västvärlden att försvara de demokratiska
värderingarna. Det här är förhoppningsvis något vi inte heller
glömmer i fredstid. Ett inkluderande samhälle där öppenhet
och jämlikhet råder är något Niord tillsammans med Finlands
Ekonomer jobbar för på daglig basis. Intressebevakning är en
viktig del av vår verksamhet för genom den möjliggörs att alla
röster hörs och tilldelas lika värde.
Våren är på kommande och i och med det ljusare tider, låt
oss hoppas att det även innebär ljusare tider för fred i Europa.

Understöd ur Östensons fond
Ekonomföreningen Niords i ordningen femte ordförande Kaj
Erik Östenson (perioden 1939-43) donerade i tiden enligt sitt
testamente medel att användas såsom understöd för medlemmar i föreningen eller deras familjer vilka oförskyllt råkat i
ekonomisk nöd.
Medel ur Östensons fond kan sökas av Niords medlemmar.
Understöd kan sökas under hela året.

Nästa nummer av
Niordbladet kommer
15 september 2022.

Skicka en fritt formulerad ansökan till Niords kansli med
uppgifter om ändamålet för stödet samt bilagor som kan styrka
din eller din familjs ekonomiska nöd. Ansökan riktas till stipendienämnden som behandlar ansökningarna konfidentiellt.
Stipendienämnden bedömer varje ansökan självständigt och
avgör om stöd kan beviljas i enlighet med fondens ändamål
och kan ytterligare be om redogörelse vid behov. Understöd
kan beviljas tex för medlemmar som länge varit arbetslösa, vid
långvarig sjukdom eller medlemmar som drabbats av andra
oförutsedda ekonomiska svårigheter.
Bidraget från Östensons fond är som högst 500 euro per sökande.

På omslaget
Iwo Zakowski,
foto privat.
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Ansökningarna kan skickas till adressen:
Ekonomföreningen Niord
Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
eller per mail till niord@niord.fi

Tips för MS
Office-programmen

Brinner
för psykiskt
välmående.

Läs mer på sid. 12

På hösten ordnade Niord en serie korta tips
för MS Office programmen och eftersom
tillfällena var mycket populära, fortsätter vi
nu med ytterligare några tips. Notera skild
anmälan till respektive session!
Föreläsare är Boris Isaksson, som sedan 1987 varit företagare och jobbat med
adb-service, skolning, konsultering och
applikationsutveckling.
Pris: kostnadsfritt för medlemmar
Anmälning: senast dagen innan
Måndag 4.4 kl. 9-10
Excel diagram
• Presentera sifferdata överskådligt
med diagram
• Skapa stapel/cirkel/linje-diagram
• Lägg till data i diagrammet
• Formatera diagram
Måndag 11.4 kl. 9-10
PowerPoint
• Hantera din presentation
• Skapa sektioner
• Dela innehållet i grupper enligt
åhörare
• Innehållssida

4

APRIL

11

APRIL

Jämställdhetsarbetet
i Finland halkar efter.
Läs mer på sid. 8

Iwo har
toppjobb i
Schweiz.

Läs mer på sid. 4

Fira semester i Niords stugor i sommar
Nu kan du boka din sommarvistelse i Niords stuga i Tahko
och lägenheten i Himos. På båda orterna finns massor av
trevliga aktiviteter för din semester. Du kan spela golf och
29
MARS
idka mycken annan sport på båda orterna; cykla (du kan
hyra fatbikes), paddla, simma, rida eller träna i Finlands
längsta trappor i Tahko (ca 1054 trappsteg) eller testa din mjölksyra
i benen upp till Himos-toppen. Eller så kan du bara njuta av lugnet i
skog och mark.
Boka via www.niord.fi > Våra stugor (skrolla ner på sidan).
GOLF
Niord har ett businesskort till Tahko Golf, då en Niordmedlem spelar
gratis en runda per dag och resten betalar green fee. Den stughalva
som först bokar en tid har förtur till spelrätten.
Himos-Patalahti Golf är en 18-hålsbana som ligger naturskönt
väster om skidbackarna, alldeles utanför Niords stughalva. På banan
spelar man enligt pay and play.
STUGBOKNING FÖR VINTERN
Stugbokningen för vintersäsongen (1.12.22-30.4.23) öppnar i slutet
av september. Mera information i Niordbladet som utkommer 15.9.

KALENDERN:
29.3

Sommarstugbokningen öppnar kl. 9

5.5

Analytik och automatisering av ekonomistyrning

30.3

Niords årsmöte

23.5

Guidning: Sveaborgs historia

1.4

Stipendier för utbytesstudier. DL 24.4

4.4

Tips för MS Office - Excel diagram

7.4

Guidning: Från Notsjö till Alexandersgatan

11.4

Tips för MS Office - PowerPoint

Anmälning via vår webbsida > Program.
Programanmälningen öppnar efter hand som det
kommer nya evenemang. Följ alltså med nyhetsbrev
och www.niord.fi för senaste information.
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”Du måste
leverera,
annars får du
sparken”
T E X T F R E D R I K R O S E N QV I S T | F O T O P R I VAT

Hankenalumnen och Niordmedlemmen
Iwo Zakowski är mitt uppe i en imponerande
internationell karriär, där han för tillfället
basar över Burger Kings varumärke globalt.
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Många som studerar ekonomi drömmer
om en internationell karriär på ett globalt
storföretag, men vad krävs egentligen
för att lyckas? Hankenalumnen och
Niordmedlemmen Iwo Zakowski är global
chef över Burger Kings varumärke och han
har inga illusioner gällande de krav som
ställs på honom.
– Det är ”up or out”. I den här världen
måste du hela tiden lära dig mer och
avancera, annars får du sparken.

”

I

wo Zakowski, som i dag jobbar i Zug i Schweiz, inledde sina
studier i marknadsföring
vid Hanken
2001,
Jeanette “Peppe”
Öhmani Helsingfors
är en finlandssvensk
journalist
ochinnan
författare
i Los Angeles.
men det tog ända
tills 2008
hansom
blevbor
klar.
Hon driver bland annat poddarna “Peppe och
– Jag började jobba
heltid“Mellan
parallellt
med och
min“Skåpet”,
studier 2006
Magnus”,
raderna”
där hon
och det gjorde att det
egentligen
länge Blankens
att bli
i den
sistnämndatog
haralldeles
sällskapför
av Cecilia
Swanberg.
Hon
har studerar
även grundat
klar med studierna.och
DetJohanna
är ett tips
till dem
som
i dag
kvinnonätverket “Friday Lab”.
– se till att bli klar med studierna först, före man hoppar på ett
heltidsjobb.
Att Iwo ändå valde att ta ett jobb, trots att han hade gradun kvar, berodde på att han, som han själv uttrycker det, mot
förmodan erbjöds ett jobb som levde upp till alla hans krav
och förväntningar.
– Vill man jobba internationellt, vilket var viktigt för mig,
finns det inte speciellt många företag att välja mellan. Jag
erbjöds en traineeplats på Danone och de gav mig ansvar från
dag ett, trots att jag kom in med noll erfarenhet.
Efter att ha arbetat för den globala livsmedelsjätten i några
år i Finland blev en relation som tog slut startskottet på Iwos
karriär utomlands.
– Danone hade principen att man skulle arbeta några år utomlands för att komma upp till ledningsnivå, så i och med att
det tog slut med mitt ex räckte jag upp handen och bad dem
skicka mig utomlands. Det slutade med att jag blev marknadschef i Baltikum.
Iwo säger att det var en extremt nyttig erfarenhet att
jobba i Baltikum och de kommande åren avancerade han inom
organisationen. Han flyttade tillbaka till Finland, där han blev
marknadsdirektör, och 2013 tog han sitt pick och pack och
drog till Stockholm.

Bytte till Burger King

Tre år senare bytte han både jobb och bolag när han gick till
Burger King, eller egentligen Restaurant Brands International
Inc som ägarbolaget heter. Han jobbade först som marknadsföringsdirektör i Tyskland och blev 2018 vd för Burger Kings
verksamhet i Sverige och Danmark. Våren 2021 tog han klivet
till att bli global chef över hela Burger Kings varumärke.
– Bolaget har fyra globala hubbar: Singapore, Miami,
Toronto och Zug. Vi är ungefär 120 människor som jobbar på
kontoret i Schweiz och kanske en eller två är schweizare. Jag
vet inte ens hur många nationaliteter vi är, kanske 25.
Vad är din uppgift som ”global head of brand marketing”?
– Jag försöker se till att Burger Kings varumärke blir bättre
och starkare överallt i världen. Man kan säga att vi har tre
funktioner på hubben i Zug. Vi har ansvar för allt varumärkesrelaterat, som till exempel positionering, vi jobbar med
annonskampanjer som kan användas globalt eller regionalt
och så stöder vi de enskilda länderna för att de ska kunna fatta
bra beslut.
Burger King är ett av världens mest välkända och värdefulla varumärken och med nästan 20.000 restauranger i fler än
100 länder är det inget litet ansvar Iwo och hans team har.
– Vi hoppas förstås att bilden av Burger King inte ska skilja
sig så mycket mellan olika länder, utan den position vi har valt
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Vill man klara sig
bra i en internationell
organisation måste
man vara villig att
satsa på att hela tiden
bli bättre.

handlar om autenticitet. Vi vill framstå som att vi levererar
äkta mat till äkta människor. McDonald’s har ungefär dubbelt
fler restauranger än vi, så för oss gäller det att konstant leverera bättre och bättre mat och gästupplevelser.
Vad är det häftigaste med ditt jobb?
– Det som jag tycker är det mest spännande med vår organisation är att vi växer och blir bättre hela tiden, och att man
får vara en del av att göra saker på ett bättre sätt. Jag upplever
att det är betydligt mindre företagspolitik här jämfört med
i många andra bolag, vilket innebär att du får friheten och
verktygen att förbättra saker. Sedan tycker jag det är spännande att börja dagen med att snacka med Nya Zeeland, sedan
Singapore, sedan Japan, Europa under dagen och mot kvällen
Nordamerika. Då blir det så uppenbart att man på riktigt
jobbar i ett globalt företag.
Vad är ditt bästa råd till företag som vill skapa ett starkt
varumärke?
– Jag kan tycka att man i Finland gör ganska bra produkter,
men skillnaden jämfört med Sverige är att man i Finland inte
fortsätter uppgradera och göra saker bättre. Det behövs också
en tydlig historia och en berättelse om vad varumärket står
för och varför det finns, och att man sedan kommunicerar
detta hela tiden, om och om igen.
Vilka förmågor behöver man utveckla om man vill jobba
internationellt?
– Den första färdigheten som krävs är att man är villig att
jobba. Och nu låter det kanske som att jag kommer från stenåldern, men vill man klara sig bra i en internationell organisation måste man vara villig att satsa på att hela tiden bli bättre.
Om man vill jobba med marknadsföring tycker jag det är viktigt att lära sig helheten snabbt. Och ett otroligt viktigt tips,
som aldrig jag fick, är att landa det första jobbet på ett ställe
där det finns bra möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker, där man är omgiven av bra, ambitiösa människor och där
verksamheten stämmer överens med ens egna värderingar.
Vad är det som får dig att stanna kvar utomlands?
– Som jag ser det är risken med att återvända till Finland att
jag blir bekväm när jag inte konstant blir utmanad. När du
jobbar globalt är det omöjligt att inte bli utmanad hela tiden.
Här är det ”up or out” som gäller. Du måste hela tiden lära
dig mer och avancera, annars får du sparken, så ser den här
världen ut. T
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Kriget i Ukraina
sätter världsekonomin
i gungning
T E X T M I K A E L S J ÖVA L L | P HO T O M I K A E L S J ÖVA L L , I S T O C K P H O T O

Rysslands invasion av Ukraina får stora återverkningar på den ekonomiska situationen
i Finland. Det anser två experter som Niord har talat med.

Fritt fall för den ryska centralbanken. De ekonomiska sanktionerna har
satt stopp för alla penningtransaktioner mellan Ryssland och Finland.

– Jag tror inte att det blir aktuellt med nationalisering av
utländsk egendom, trots den hårda retoriken i Moskva just nu.
Det skulle ta flera decennier för Ryssland att återställa förtroendet om den ryska staten går in för att konfiskera utländska
tillgångar, säger Ali-Yrkkö.
Ryssland är världens tredje största producent av fossil olja.
I fjol stod landet för cirka 12 procent av den globala oljeproduktionen. En lång rad oljebolag med Shell i spetsen har
meddelat att de stoppar upphandlingen av rysk olja på grund
av det pågående kriget i Ukraina. Europeiska kommissionen
förbereder också åtgärder som skulle avveckla EU:s beroende
av rysk olja.
– Den här utvecklingen har trissat upp världsmarknadspriset på olja märkbart, vilket också höjer kostnaderna för
frakten av varor, säger nationalekonomen och författaren
Christer K. Lindholm.
Andra veckan i mars uppgick världsmarknadspriset på olja
till 109 amerikanska dollar per fat. Medan oljepriset skenar i
väg har USA förhandlat med den Rysslandsvänliga regeringen
i Venezuela för att uppväga bortfallet från den ryska oljan.
– Ett annat alternativ som har nämnts är att Iran trappar
upp sin produktion, vilket skulle förutsätta att sanktionerna

Näringslivets forskningsinstitut Etla förutspår att den
ekonomiska tillväxten i Finland påverkas negativt av kriget
i Ukraina. Allt fler finska företag lägger ned sin verksamhet i
Ryssland i takt med att omvärldens ekonomiska sanktioner
mot Ryssland trappas upp.
– I värsta fall kan Finlands bruttonationalprodukt minska
med 1 till 1,5 procent om de finska företag som har verksamhet
i Ryssland inte lyckas hitta ersättande marknader på annat håll
i världen, säger Jyrki Ali-Yrkkö, forskningsdirektör på Etla.
Cirka 2100 finska företag exporterar för närvarande
produkter eller tjänster till Ryssland. Värdet på den finska
exporten till Ryssland var 4,3 miljarder euro medan värdet på
importen av varor från Ryssland var 8,6 miljarder euro i fjol,
uppger Statistikcentralen.
– Eftersom det inte går att göra ekonomiska transaktioner
mellan Ryssland och Finland just nu går det inte heller att
återbörda de vinster som affärsverksamheten inbringar i Ryssland. Allt fler finska företag lämnar landet. Hur många företag
det rör sig om vet vi ännu inte, säger Ali-Yrkkö.

Nationalisering av utländsk egendom

President Vladimir Putin har hotat med att konfiskera utländska företags egendom i Ryssland som vedergällning för de
ekonomiska sanktioner som EU och USA har infört.
6 Niordbladet 2 | 202 2

Allt färre finska affärsmän tar tåget till S:t Petersburg. Enligt Etla kan
den minskade handeln med Ryssland i värsta fall minska Finlands bnp
med 1,5 procent.

Cirka 30 procent av det vete
som säljs på världsmarknaden
har sitt ursprung i Ukraina och
Ryssland. Bortfallet kommer
att höja livsmedelspriserna.

”

I värsta fall kan Finlands
bruttonationalprodukt
minska med 1 till 1,5 procent
om de finska företag som
har verksamhet i Ryssland
inte lyckas hitta ersättande
marknader.
Jyrki Ali-Yrkkö, Etla

mot landets totalitära regim avlägsnas. Det mest realistiska
alternativet är säkert att Förenade Arabemiraten och Saudiarabien utökar sin produktion, men i utbyte mot ett passivt
stöd för det saudiska kriget i Jemen, säger Lindholm.

Ökad efterfrågan på förnybar energi

Medan västvärlden tvekar inför valet mellan pest och kolera
har Opec valt att ligga lågt.
– Allt fler politiker i Europa och Nordamerika vill nu bryta
beroendet av fossil olja som produceras i diktaturer eller auktoritära länder. Den här processen kan på lång sikt påskynda
övergången till förnybara energikällor, säger Lindholm.
Att bygga ut förnybar energi sker å andra sidan inte i en
handvändning. Av samma anledning kan situationen underblåsa en efterfrågan på andra fossila alternativ.

– Det kan mycket väl
hända att flera länder
återupptar utvinningen
av skifferolja åtminstone
på kort sikt, eftersom
det nuvarande världsmarknadspriset har gjort
skifferoljan lönsam igen,
säger Ali-Yrkkö.

Hur påverkar det
stigande oljepriset
oss konsumenter?
– Så länge som oljepriset
är högt stiger priserna på
flera konsumtionsvaror.
Det innebär i sin tur att
löntagarnas köpkraft
minskar, säger Ali-Yrkkö.
I synnerhet livsmedelsindustrin drabbas hårt av kriget.
– Cirka 30 procent av det vete som säljs på världsmarknaden har sitt ursprung i Ukraina och Ryssland. Bortfallet av så
stora mängder vete kan utöver höjda priser i värsta fall leda till
svält i länder som är beroende av importerat spannmål, säger
Lindholm.
Även det finska jordbruket påverkas då den ryska och belarusiska exporten av ammoniumnitrat uteblir, vilket försvårar
tillgången på konstgödsel.
Enligt Lindholm kan de nyväckta geopolitiska riskerna
därtill spela spratt med den finländska aktiemarknaden.
– Många utländska placerare har omvärderat sina riskkalkyler och ligger lågt för närvarande. Oviljan att investera i
Finland utgör för närvarande den största risken för Helsingforsbörsen, säger Lindholm. T
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Så kan
arbetsgivare stärka
sitt jämställdhetsarbete
T E X T F R E D R I K R O S E N QV I S T | P HO T O S T U DI O O N N I , N I I N A S T O LT

Enligt nyligen disputerade Canelia Wessman finns det stora brister
i hur finländska arbetsgivare ser på och arbetar med jämställdhet.
De flesta organisationer lyckas varken identifiera eller ta itu med
de verkliga problemen på arbetsplatsen, utan nöjer sig ofta med att
leva upp till de minimikrav lagen ställer.
– Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet och vi har
en skyldighet att ta oss an alla åtgärder som kan främja den, säger
Canelia Wessman.
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”

Jämställdhet
handlar först och
främst om en
mänsklig rättighet.

I

sin doktorsavhandling, som lades
fram vid Hanken i januari 2022, utgår
Canelia Wessman från ett antal
jämställdhetsproblem som finns på vår
arbetsmarknad. Hon ställer sig sedan
frågan på vilket sätt problemen tacklas i
de jämställdhetsplaner som arbetsgivare med fler än 30 anställda enligt lag är
skyldiga att upprätta.
Betyget för hur de finländska arbetsgivarna jobbar med jämställdhet blir inte
jättehögt, i synnerhet om man jämför
med det arbete som sker i Sverige.
– Om vi börjar med de problem som
finns på vår arbetsmarknad är ett stort
sådant den segregation vi kan se, både
den horisontella och den vertikala. Den
vertikala segregationen innebär att män
ofta har en ledande ställning i organisationen medan kvinnorna befinner sig
längre ner. Den vertikala integrationen
innebär att män och kvinnor dominerar i
olika branscher.
Att män oftare är i chefsställning och
dominerar i vissa typer av branscher har
stor betydelse för de skillnader i inkomst
mellan kvinnor och män som går att se.
Men snarare än att se den här segregationen och dessa inkomstskillnader som ett
problem, tar många arbetsgivare det som
ett tecken på att deras jämställdhetsarbete fungerar, trots att det egentligen är
precis tvärtom.
– I många jämställdhetsplaner noterar man dessa inkomstskillnader mellan
män och kvinnor, men bortförklarar
sedan skillnaden med att männen jobbar
i högre positioner. Problemet är därmed
att jämställdhetsplanerna utformas utgående från en formell syn på jämställdhet,
där man nöjer sig med att inte förekommer någon diskriminering. I stället borde
de utgå från faktisk jämställdhet, som
till exempel handlar om att män och
kvinnor ska ha samma möjligheter att
avancera i en organisation.

En mänsklig rättighet
I förarbetena till lagstiftningen framgår
det att arbetsgivarnas jämställdhetsplaner ska vara ett verktyg för att främja
den faktiska jämställdheten. Men så har
det inte blivit, delvis beroende på viss
otydlighet från lagstiftaren. I sin avhandling jämför Canelia Wessman 35 finländska och 35 svenska jämställdhetsplaner,
och det finns en tydlig skillnad mellan
hur arbetsgivare i de två olika länderna
arbetar med jämställdhet.
– I Sverige används jämställdhetsplaneringen som ett verktyg i ledningen. Ett
verktyg för att skapa bättre resultat och
för att se till att alla resurser utnyttjas på
bästa sätt. I Finland ser vi mer på jämställdhetsplaneringen som en skyldighet
och som ren byråkrati. Så dels borde
lagstiftningen bli tydligare, dels borde
arbetsgivarna bli bättre på att använda
jämställdhetsplanerna som ett verktyg.
Samtidigt som svenska arbetsgivare har kommit betydligt längre i sitt
jämställdhetsarbete behöver den bästa
lösningen inte nödvändigtvis vara att
helt ta efter Sverige.
– Det svenska sättet att arbeta med
jämställdhet bygger på att deras företags- och ledningskultur består av en
mer öppen diskussion, medan mycket
i Finland styrs uppifrån. Därför skulle
det inte fungera att kopiera det svenska
systemet rakt av.
Att vi i Finland får fart på jämställdhetsarbetet igen och bryter vårt fokus
på formell jämställdhet, och i stället
jobbar med att skapa förutsättningar för
faktisk jämställdhet, är viktigt av flera
olika skäl.
– Jämställdhet handlar först och
främst om en mänsklig rättighet. Vi
lever trots allt på 2000-talet och har i
FN:s kvinnokonvention förbundit oss att
arbeta med de här frågorna, så vi har en
skyldighet att ta oss an alla åtgärder som
kan främja jämställdhet, säger Canelia
Wessman.
Dessutom är brister i arbetet med
jämställdhet något som missgynnar de
finländska företagens lönsamhet och
konkurrenskraft.
– Verksamheten fungerar sämre och
en bristande jämställdhet kan leda till ett
missnöje bland personalen. Och inte är
det bra för konkurrensen att trycka ner
hälften av företagets resurser under ett
glastak. T

Sök Niords
stipendium för
obligatoriskt utbyte
eller praktik under
kandidatstudierna
Ska du under dina kandidatstudier på utbytesstudier eller praktik utomlands och
vill dryga ut din reskassa? Ekonomföreningen Niord lediganslår 25 stipendier på
300 euro styck för utbytesstudier eller
praktik utomlands som inleds sommaren
eller hösten 2022.
Ansökan
Allt du behöver göra är att fylla i formuläret på Niords webbsida samt skriva
en kort, fritt formulerad ansökan. I din
ansökan kan du till exempel berätta
varför du valt just det land/universitet
du fått studieplats till, vad du vill få ut av
utbytet samt motivera varför just du ska
få stipendiet.

Vi delar inte ut stipendier för utbyte som
görs under magisterstudierna.
www.niord.fi -> Stipendier (skrolla längst
ner på sidan)
Ansökningstid
Ansökningen öppnar 1.4 och sista ansökningsdag är 24.4.2022.
Juniormedlem
Eftersom stipendiet beviljas endast åt
Niords juniormedlemmar, kommer vi
att föra in alla sökanden som juniormedlemmar i registret. Medlemskapet
är gratis så länge du studerar och du får
delta i Niords program, hyra våra stugor,
får Niordbladet och våra nyhetsbrev.
Medlemskapet uppdateras automatiskt
till ordinarie dito efter din examen så att
det inte blir något avbrott för alla dina
förmåner.

All info
om anmälan
hittar du på
niord.fi
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I SAMARBETE MED HANKEN

Mitt i katastrofen

– testa din kristålighet på vetenskapscentret Heureka
T E X T J E S S I C A G U S TA F S S O N | F O T O W I L L E N Y Y S S Ö N E N/ H E U R E K A

Jordbävningar, stormar, översvämningar, skogsbränder – naturkatastroferna har
ett hårt grepp om vår värld. För att vi ska kunna hantera katastroferna på bästa
sätt behövs två saker: samarbete och förtroende.
På vetenskapscentret Heureka i Vanda pågår utställningen
Mitt i katastrofen där du kan testa dina resiliensfärdigheter,
det vill säga kristålighet, för att möta starka naturkrafter.
Hankens HUMLOG-institut är en av samarbetspartnerna och
har spelat en central roll i planerandet och genomförandet av
utställningen.
– Målet med utställningen är att få dig att reflektera över
vad som kan hända i din omgivning, hur du kan förbereda dig,
hur du kommer att reagera och hur du kan hjälpa dig själv, din
familj och samhället, berättar Gyöngyi Kovács, professor i
humanitär logistik vid HUMLOG-institutet.
HUMLOG har bland annat utformat utställningens struktur där tanken är att kriståligheten stärks genom att se det
cykliska i naturkatastrofer.
– Först förbereder vi oss för en katastrof, sedan möter vi
den och så är det dags för återuppbyggnad och återhämtning.
Med hjälp av nya erfarenheter kan vi sen möta nästa naturkraft. Det är tack vare HUMLOG som vi har ett resiliensperspektiv i stället för att gå rakt på de skrämmande naturkatastroferna, berättar utställningsplanerare Emmi Huhtaniemi
på Heureka.
Eftersom utställningen också riktar sig till barn har man
valt att fokusera på vardag, gemenskap och förberedelser.
– Vi får en felaktig bild av naturkatastrofer via nyheter
eller actionfilmer, att något händer plötsligt och överraskande. I själva verket lever människor ofta en vanlig vardag i de
här områdena och är förberedda på det som ska hända, säger
Emmi Huhtaniemi.

Interaktivitet och ljusinstallationer

I mitten av utställningslokalen kan besökaren via interaktiva spel träna på att transportera katastrofhjälp genom svår
terräng, rädda människor från havet med en helikopter eller
bygga upp en stad i spillror även om man saknar ett gemensamt språk. Nyckelordet är gemenskap, alla övningar ska göras
tillsammans med andra. Spelområdet omringas av de fyra
elementen vatten, vind, eld och jord som framställs med hjälp
av färgsprakande ljus- och ljudinstallationer av konstnären
László Zsolt Bordos.
Efter att ha upplevt de starka naturkrafterna får man ta
del av verkliga händelser. På väggarna står citat av människor
som drabbats av eller hjälpt till vid en naturkatastrof. I en
monter ligger en samling teddybjörnar som har stickats av frivilliga och delats ut till barn som varit med om skogsbränder
i Australien. I bakgrunden upprepas en filippinsk radiojingel
på tagalog med uppmaning om att koka vattnet innan man
dricker det.
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Även om Finland än så länge inte har drabbats av stora
naturkatastrofer är utställningen relevant också här.
– Vi lever i en omvälvande värld med klimatförändringen
och nu senast coronapandemin, det finns säkert en oro i oss
alla. Då kan det vara bra att genom utställningen reflektera
över hur vi redan förberett oss för eventuella katastrofer och
vad som kunde förbättras, säger Emmi Huhtaniemi.

Tidskrävande men meningsfullt projekt

Gyöngyi Kovács berättar att samarbetet med Heureka startade för flera år sen. Först sökte Hanken forskningsfinansiering
tillsammans med Heureka men utan framgång.
– Vi valde då att arbeta med Heurekaprojektet bland
annat inom ramen för vår projektkurs i företagsansvar och
humanitär logistik. Studenterna jobbade med utställningen
från olika perspektiv, en del skrev essäer om resiliens medan
andra arbetade fram konkreta idéer för utställningen. Vissa
av idéerna, som helikopterräddningen, att välja rätt saker att
ta med sig då man evakueras eller att koordinera leveranser i
katastrofdrabbade områden finns faktiskt med i utställningen,
berättar Gyöngyi Kovács.
Projektet har enligt Kovács varit väldigt roligt, annorlunda, spännande och tidskrävande. Vissa har också varit skeptiska eftersom arbetet inte leder till konkreta forskningsresultat.
– Men studenterna gillade verkligen kursen! Och vi ska
inte glömma vilken möjlighet till samhällelig påverkan det här
är. Hanken skulle inte nå så många människor i vanliga fall, i
synnerhet som utställningen också skall visas på andra håll i
världen. T
Utställningen Mitt i katastrofen är öppen till 7.1.2024.

Analytik och
automatisering av
ekonomistyrning
5

MAJ

torsdag 5.5
kl. 9.00-11.00

I denna utbildning får deltagarna lära sig
mer om vilka utmaningar ekonomistyrningsautomatiseringen har idag, och om
dess möjligheter. Deltagarna kommer att
förstå vad de behöver vara uppmärksamma
på när de överväger ett företags ekonomiska förvaltningsarrangemang.
Teman som behandlas:
Analytik:
• Vinn med analytik
• Hands-on trender inom data-analytik
• Power BI grunder för verkställande
ledare
Controlling
• Controllerns verktyg
System-/företagsledning
• Modern systemarkitektur
• Hur automatisera
Automatisering och analytik
• Trender
• Genvägar
• Verktyg

Utbildare är Jonathan Teir från Greenstep.
Du kan delta på plats (30 deltagare) eller
digitalt (obegränsat antal deltagare). Deltagarna på plats bjuds på frukost.

Promenadguidningar
Du kan delta i två svenskspråkiga promenadguidningar med Hanna-Leena
Halsas som vår guide. På guidningarna
ryms max 20 personer.
Torsdag 7.4 kl. 16.30-18
Från Notsjö till Alexandersgatan

Kom med och hör Finlands äldsta varuhus historia - hur det utvecklades från
en liten bod vid Salutorget till Nordens
största varuhus. Hur lyckades den tyska
inflyttaren G.F.Stockmann i sitt företag, var han en visionär eller en duktig
handelsman, eller kanske båda? Vad har
hänt under de senaste 160 åren? Vi möts
vid Stadshuset och avslutar på Mannerheimvägen.

Pris kostnadsfritt
Måndag 23.5 kl. 17-18.30
Sveaborgs historia

Vi träffas på Sveaborg vid porten i kasernen nära servicebryggan för HRTs färja.
Du tar dig enkelt till Sveaborg med HRTs
färja från Salutorget. Klä dig enligt väder
och kom ihåg promenadriktiga skor.
Evenemanget lämpar sig inte för personer
med begränsad rörlighet.

7

APRIL

23
MAJ

Niord har donerat
1000€ till Rädda
Barnen rf
Niords styrelse har beslutat visa sitt stöd
för offren i Ukraina genom att understöda organisationen Rädda Barnen. Syftet
med donationen är att trygga de krigsdrabbade barnens överlevnad, säkerhet
samt framtid. Effekterna av kriget når
långt över Ukrainas gränser och även vår
egen ekonomi och trygghet är utmanade.
Detta berör oss alla och vi har ett kollektivt ansvar att göra rätt.
Niordbladet 2| 202 2 11

Nu kan du boka tid
till kostnadsfri
karriärcoaching på
svenska
Funderar du över din jobbsituation,
arbetsbild eller framtida karriärstig? Då
kan du boka tid till personlig coaching hos
Finlands Ekonomer! Karriärcoachen Amy
Skogberg hjälper dig gärna på svenska.

”

Ångest är något jag
själv har kämpat med
hela livet och jag har
lärt mig mycket om mig
själv genom att förstå
min egen ångest.

Karriärcoaching är en individuell process
som vanligen består av 1–3 samtal. De kan
föras på plats, över telefon eller via videomöte. Coachingen pågår oftast i några
veckor.
Vad kan man samtala om?
Samtalsämnena varierar stort. De kan gälla allt från att hitta en helt ny inriktning i
karriären till att diskutera specifika saker
såsom en arbetsansökan. Vanliga frågor är:

– Önskan om att gå vidare i arbetslivet
men osäkerhet runt åt vilket håll
– För- och nackdelarna med en ny
arbetsplats, nya uppgifter, företagande,
vuxenstudier, arbete utomlands
– Hur man kan hitta dolda jobb och
bygga sitt varumärke och sin synlighet
i sociala medier
– Vad bör finnas med i en bra CV och/
eller arbetsansökan
– Stress, vantrivsel, önskan om bättre
välbefinnande
– Arbetssökning, lön, titel
Tjänsten är kostnadsfri för medlemmar
och KylteriPlus-medlemmar.
Du kan boka tid till ett halvtimmes
inledande samtal genom att skicka epost
till amy.skogberg@ekonomit.fi.

T E X T F R E D R I K R O S E N QV I S T | F O T O K A R L V I L H JÁ L M S S O N

Den 24 februari fick Pia Blomqvist ta emot
Niords årsfeststipendium på 500 euro under
den solenna akten på SHS årsfest. Förutom
att hon är aktiv inom SHS brinner hon lite
extra för både jämställdhet och kampen mot
psykisk ohälsa.

P

ia Blomqvist, som ursprungligen kommer från Sibbo,
började studera vid Hanken först hösten 2020, men har
redan hunnit aktivera sig på en rad olika sätt. I år tar hon
dessutom plats i styrelsen för SHS, där hon är socialpolitiskt
ansvarig.
Grattis till stipendiet, hur känns det?
– Tack, det är så klart jätteroligt att få ett erkännande för allt
arbete och den tid man lägger ner.

Hur ser din studiebakgrund ut?
– Jag studerade i Åbo de tre första åren, där jag tog en kandidatexamen i organisation och ledning. Under mina studier i Åbo
riktade jag in mig på personalfrågor, så när jag började studera
företagsledning och organisation vid Hanken valde jag strategi
som inriktning.
Amy Skogberg
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Vad skrev du din kandidatuppsats om?
– Om hur kvinnliga poliser upplever sin yrkesidentitet utgående

Pia Blomqvist är mottagare
av Niords årsfeststipendium.
Förutom att vara väldigt aktiv
inom SHS brinner hon för
jämlikhet och kampen mot
psykisk ohälsa.

Pia brinner för
jämställdhet, psykisk hälsa
och föreningsliv
från normer och värderingar i en mansdominerad bransch. Jag
har länge varit intresserad av identitet och hur man upplever
den. Dessutom har jag flera bekanta som jobbar som poliser
och har diskuterat med dem hur det är att vara kvinna inom
det här yrket. Men ju mer jag läst på, desto mer har jag förstått
att det inte är så lätt alla gånger att vara polis och kvinna.
På vilket sätt?
– Det finns många gamla normer och värderingar som lever
kvar, där kvinnor och ickebinära personer ibland får kämpa lite
extra för att uppnå samma mål. Det finns en sorts machokultur som lever kvar och en hel del ”lilla flickan”-mentalitet – där
kvinnor ofta upplever att de får just ett sådant bemötande om
de säger ifrån.
Pia skriver för tillfället sin pro gradu-avhandling vid
Hanken, där temat är hur könade praxis och maskuliniteter
uttrycks i det finska start-up-ekosystemet, med fokus på
distansarbete. Jämlikhet är därmed en av Pias hjärtefrågor, att
förebygga psykisk ohälsa är en annan.
– Bland annat ger jag olika föreläsningar om hur man lever
med ångest i vardagen och hur man kan handskas med den.
Just ångest är något jag själv har kämpat med hela livet och jag
har lärt mig mycket om mig själv genom att förstå min egen
ångest. Jag försöker dela med mig av de saker som har fungerat
för mig och jobbar också med att avstigmatisera frågan.
Vad ger det dig att hjälpa andra som upplever liknande
problem som du själv har kämpat med?
– Allt som handlar om ångest är i grunden ett tungt ämne och
jag vet hur stor hjälp jag själv har haft av stöd, solidaritet och

av andra som har delat med sig av sina historier. Jag vet att det
är tufft att jobba med det här på egen hand.
Och förutom att föreläsa om ångest är du dessutom väldigt föreningsaktiv, hur kommer det sig?
– Jag tycker om att berika mitt liv med olika saker och om jag
blir engagerad i något ger jag gärna 100 procent. Jag har varit
föreningsaktiv hela livet, bland annat i scouterna som ung, så
att engagera mig i olika studerandeföreningar föll sig ganska
naturligt. Det är ett bra sätt att få olika erfarenheter, vidga
sina vyer och träffa massor med olika människor.
Vad drömmer du om att göra efter att du avslutat
studierna?
– Jag är redan involverad i ett eget bolag inom podcastvärlden,
så förutom att jobba med personalfrågor ska jag fokusera på
det. Bolaget heter Castaway Agency och fungerar som en slags
podcast as a service. Vi hjälper till med allt de som vill starta
en podcast behöver – förstås den tekniska biten, men framför
allt innehållet och skapandet av ett brand.
Har du en egen podcast?
– Nej, faktiskt inte. Vi har funderat på det, men för tillfället
hjälper vi i stället privatpersoner, företag och olika influencers
med deras podcasts.
Hur stort tror du fenomenet med podcasts kan bli?
– Det är en marknad som växer grymt mycket och jag tror den
fortsätter växa ännu mer. Som vanligt ligger Sverige några år
före oss, men poddar är starkt på kommande även i Finland. T
Niordbladet
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DENNA TEXT ÄR PRODUCERAD AV NIORDS SAMARBETSPARTNER AMCHAM

What are the implications of
the Ukraine crisis to Finland as
an investment environment?
T E X T R O S A T H U R M A N / A L E X A N D R A PA S T E R N A K- JAC K S O N

With the Ukraine crisis casting a shadow on Finland, long-term vision and
leadership are more important than ever.
Amcham Finland has long been recognized
as the voice for international business in
Finland. Together with our members –
including some of the biggest investors
in Finland – we promote the positive impact of Foreign Direct Investment (FDI)
to Finland (18% of private sector employment, 29% of R&D expenditure) and work to
identify and solve the roadblocks for Finland to stay competitive and attractive in the global competition for investments.
However, following Russia’s unprovoked attack in Ukraine,
discussions on the Finnish investment environment have
taken a swift turn. While Amcham Finland’s first and foremost
concern is to address the suffering of the Ukrainian people,
we are working directly with companies that are trying to
support Ukraine in every way possible. Always present in our
conversations are concerns about how this ongoing geopolitical instability will have a long-term effect on how the world
sees Finland as an investment destination. International
investors to Europe are following the situation with great
interest, reconsidering supply chains, reviewing investments
also in Finland. How do international investors, foreign-owned
businesses now see Finland’s business environment, which has
traditionally been considered as politically stable and relatively
predictable?
Whilst the strengths of Finland’s business environment
such as political stability, skill level of employees and digital
infrastructure have long been recognized, there has been
mounting criticism in recent years of the short-term thinking
by the decision-makers and lack of long-term vision. Multinational companies have reminded Finnish decision-makers time
and time again, that because they make strategic investment
decisions 7-15 years ahead, they need to have a clear understanding of what the business environment in Finland will look like in 10
years. They assess regulatory certainty, stability, transparency,
and predictability as well as availability of skilled talent –
which is rapidly becoming the number one investment driver.
In response to this, Amcham Finland published our Finland
FDI Vision report geared towards inspiring decision-makers to

bring together a vision of what the Finnish business environment could be in 10-15 years. Amcham Finland’s FDI working
group (consisting of 12 executives from foreign investors and
Finnish companies) in concert with world-renowned FDI
specialist Douglas van den Berghe, looked at the current investment climate and highlighted the fact that the competition
for foreign investments has become even fiercer. Especially
alarming is that investment flows went down 34% globally
following the Covid-19 epidemic. We looked at some of the
main competitiveness indicators such as IMD World Competitiveness Report and pointed out that whilst Finland’s overall
score has been improving, we are rarely in the top 10 with our
Nordic neighbors.
In our report we also identified drivers of Finland’s future
competitiveness which included Finland playing a leading role
in attracting industries and activities in the second and third
wave of IR 4.0. and utilizing the opportunities in becoming
the hub and springboard for Asian multinationals exploring
the European, Baltic and Russian markets. Additionally, we
recommended that Finland creates so called Centers of Excellence which combine HQ activities with R&D activities.
All the above is still valid and needs to be implemented for
Finland to end up on the shortlist when investment decisions
are being made in global HQs. With several years of volatility,
and an uncertain geopolitical future, business now needs commitment, predictability, long-term thinking, and leadership
more than ever. They want to understand what the short, mid,
and long-term scenarios are for Finland on different parameters such as political, geopolitical, and which are the sectors
most affected. We also need to be able to provide them with
recommendations on what needs to be done.
A lot is at stake. The roadmap in our vision identified ‘a
welcoming FDI mindset’ and dialogue between the business
and decision-makers as key factors in attracting FDI. They
– together with a strong leadership from the highest level of
the government – will now play even more important role in
boosting the confidence among Finland’s existing and future
investors. To read the report, please find our website:
www.amcham.fi T

Amcham – samarbetspartner till Niord
Inom Amcham Finland arbetar man för att främja internationalisering, både för finska företag som vill etablera sig
i USA och för amerikanska företag som vill nå Finland.
Amcham hjälper sina medlemsföretag med kunskap och
kontakter och håller dem up to date om transatlantiska
frågor i en politiskt orolig tid. Amcham är en opolitisk,
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ideellt uppbyggd organisation och finansieras med medlems
intäkter.
Finlands Ekonomer är medlem i Amcham, och via
dem har även Niord samarbete, närmast i form av nyheter,
information och evenemangsinbjudningar som du får via
Niordbladet och i vårt nyhetsbrev.

Lär känna Niords styrelse

Vill se ett
större fokus på
ansvarsfullhet
T E X T F R E D R I K R O S E N QV I S T | F O T O B R A N D P H O T O OY

Fredrik Holmén är ett av de senaste tillskotten till
Niords styrelse. Han driver ett eget företag, ska
lansera ett eget klädmärke i höst och framför allt
brinner han för organisationer som kombinerar
lönsamhet med ansvar för både samhälle och miljö.
Välkommen till Niord Fredrik, berätta om din studie- och
yrkesbakgrund!
– Tack! Jag utexaminerades 2007 från Hanken i Helsingfors
med företagande som huvudämne. I det längre perspektivet
hade jag en dröm om att bli företagare, men efter examen
jobbade jag och var partner i en kreativ byrå i elva år, där vi
jobbade med allt från strategi till implementering. De sista
fem åren drog jag företagets strategifunktion.
Hur bra trivs du med att jobba med just strategier?
– Det är faktiskt det jag håller på med i mitt eget företag nu
också. Eller egentligen håller jag på med två saker. Dels erbjuder jag konsulthjälp till företag i strategiska frågor, till exempel
företags-, brand-, hållbarhets- och kundupplevelsestrategier.
Dels utvecklar jag ett eget klädmärke som ska lanseras i höst.
Berätta mer om klädmärket!
– Grundtanken, om vi tar det på engelska, är ”responsible,
iconic, everyday items for men”. Det är en slags ansvarsfullhets-reboot av tidernas 50 mest ikoniska plagg för män. Det
finns en illusion om att modet ändrar hela tiden, men bortsett
från att man ändrar snittet på vissa klassiker handlar det
alltjämt om kvalitativa modeller som en bra sweatshirt, fisherman’s knit, Oxford-skjorta och så vidare.
Vad ska märket heta?
– Det kan jag tyvärr inte avslöja än, jag väljer fortfarande
mellan två alternativ. Men tanken är att sälja direkt till konsumenten över nätet.

När kom du först i kontakt med Niord?
– Jag har känt till Niord länge, men jag har egentligen inte
haft så mycket kontakt med föreningen förrän min fru i
höstas råkade se att man sökte nya medlemmar till styrelsen. Jag tänkte att det kunde vara ett bra läge att ge tillbaka
lite till samhället och därför sökte jag, säger Fredrik och
fortsätter:
– Eftersom jag sysslar mycket med hållbarhet anser jag
att vi ekonomer som ett kollektiv har ett stort ansvar att
intressera oss mer för hur företag kan jobba med en intressentmodell som baserar sig på ansvarsfullhet. Hur ett företags syfte och affärsverksamhet kan tjäna alla intressenter,
inklusive samhället och miljön. Att jobba utgående från en
ansvarsfull affärsmodell är en kopiös möjlighet, i klass med
digitaliseringen.
Vad är ditt första intryck av Niord?
– Styrelsen har bara haft två möten sedan jag tillträdde,
men hittills har arbetet varit väldigt givande. Det är ett bra
gäng som jag tror har bra förutsättningar att föra föreningen
vidare.
Och vilka steg skulle du vilja att föreningen tog under dina
år i styrelsen?
– Just nu har föreningen tex både ett ekonomi- och ett
marknadsföringsutskott, och när mina år i styrelsen är över
vill jag gärna se att det även har skapats ett ansvarsfullhetsutskott.
Vad tycker du om att göra på fritiden?
– Framför allt har jag tre barn som är 6, 4 och 1 år gamla, så
det blir mycket tid med familjen, som både är härligt och
utmanande. Sedan tycker jag om god, högkvalitativ mat, jag
gillar att spela tennis och padel och så träffar jag gärna lite
kompisar och tar en kall öl, även om det senare händer allt
mer sällan nuförtiden. T
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HANKENDAGEN

12.5.2022 I VASA

DRIVKRAFT
Hur formar man marknaden inför
framtida behov?
Program och anmälan på hanken.fi/hankendagen
Evenemanget hålls även online.

Välkommen att anmäla dig
till Niords program

Ekonomföreningen Niord rf
Banvaktsgatan 2,
00520 Helsingfors

Anmälan görs på webben: www.niord.fi > Program
Ansvarig utgivare
Catarina Söderström
tfn 0400 138 528
Ordförande
Heidi Nielsen

Betalning sker i samband med anmälan och görs via
dina bankkoder. Kontakta kansliet om du behöver en
faktura som bokföringsdokument eller inte kan betala ditt deltagande från företagets konto.

E-post
niord@niord.fi
fornamn.efternamn@niord.fi

Redaktion och design
April Kommunikation
Skarpansvägen 29C
22100 Mariehamn
info@april.ax

www.niord.fi

ISSN 1455-6197

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka vid avbokning,
men kan föras över på en annan deltagare. Ändra i så
fall deltagaruppgifterna via länken du får i bekräftelsemailet, och meddela kansliet.
Våra kurser förverkligas
med understöd av

