
Niordbladet 4 |  2022        1

Nr 4 | 3 november 2022

KREATIVITET VIKTIGT I ALL MARKNADSFÖRING S. 8

SOM BASAR ÖVER HANGÖ S. 4
FINANSMANNEN

TRIVS PÅ PRIVATSKOLA 
I TYSKLAND S. 6



2       Niordbladet 4 |  2022

Nästa nummer av 
Niordbladet kommer 
februari 2023.

På omslaget  
Denis Strandell,  
foto Paulina Rökman.

Om några månader är mitt uppdrag som Niords ordförande 
slut. En ny ordförande väljs på valmötet i slutet av november. 
Vem som kommer att axla ansvaret är i skrivande stund ännu 
oklart, men klart är att uppdraget är intressant och givande, 
men också för att vara ärlig – tidskrävande.
Jag har under mina snart tre år som er ordförande lärt mig 
otroligt mycket, träffat en mängd intressanta människor, 
dock många, på grund av omständigheterna under största 
delen av min mandatperiod, på distans. Det kan man väl kalla 
för nytta, nöje och nätverk.
Jag haft förmånen att arbeta med vår kompetenta styrelse, 
suttit med i olika arbetsgrupper både inom och utanför  
Niord. Tillsammans med de övriga ordförandena i lokalför-
eningarna runtom i landet och med Finlands Ekonomers 
styrelse har vi genomarbetat en ny strategi för vårt förbund 

som fokuserar på tillväxt och medlemsnytta.
På basen av Finlands Ekonomers strategi och dess fokusom-
råden har vi även inom Niord utarbetat en ny strategi för vår 
förening som just nu finslipas och färdigställs ännu inom 2022. 
Niord har möjlighet att växa och bli en ännu starkare del av 
våra medlemmars professionella och sociala vardag.

Som ett sista uppdrag som ordförande vill jag rikta ett stort 
tack till Ekonomföreningen Niords styrelse för ett jobb well 
done.
Tack Ingalill Aspholm, Philip Sirén och Anna Strömberg som 
är i tur att avgå tillsammans med mig. Tack för att ni gav en del 
av er värdefulla fritid och er kompetens till vår förening. 
Tack Victor Bergström, Andrea Falck, Alex Günsberg, Eleonor 
Hedström, Fredrik Holmén, Oliver Käld och Tanja Wenno-
nen-Kärnä för att ni fortsätter och är med och implementerar 
vår nya strategi och ser till ett det inte förblir ett projekt utan 
att den är en bra och nyttig process som ni kan luta er tillbaka 
mot i alla era kommande beslut. 
Ett enormt tack också till vår verksamhetsledare Catarina 
Söderström och vår Community Manager Silvester Kuusk för 
er professionella insats och engagemang.

Nytta, nöje och nätverk – det är Niord i ett nötskal. 
Tack Niord.

Nytta, nöje, nätverk

Heidi Nielsen, ordförande

Stipendium för studerande  
vid Hanken i Vasa
Ekonomföreningen Niord lediganslår två stipendier à 250€ 
som delas ut på SSHV:s årsfest den 3 december 2022.

Stipendiet ges åt en aktiv och energisk studerande som har en 
öppen och positiv inställning till sin omgivning. Framgångs-
rika studier är ett plus (studieutdrag bifogas). Man kan söka 
stipendiet för egen del eller för någon annans räkning.

Ansökningarna inlämnas till SSHV:s ordförande Emilia Sparf 
på adressen ordforande@sshv.fi senast den 7 november  
kl. 16.00.

Stipendieansökningarna behandlas av en stipendiegrupp 
bestående av två medlemmar från SSHV och två medlemmar 
från Niord.

Niord har möjlighet att  
växa och bli ännu starkare  

del av våra medlemmars  
professionella och  

sociala vardag.

”
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Kallelse till  
Ekonomföreningen  
Niord rf.s valmöte

Vi inleder med en provsmakning av olika 
sorters choklad med företaget Xocolab som 
vår guide. Du får höra bakgrund om de 
olika sorterna och hur företaget framställer 
sina produkter. Hanken-alumnen Francisco 
gör presentationen på engelska.

Själva valmötesdelen inleds kl. 18: 
Ekonomföreningen Niord rf:s medlemmar 
kallas till valmöte onsdagen den 30 
november 2022 kl. 18.00. På mötet 
behandlas i § 11 i föreningens stadgar 
nämnda ärenden, bland annat val av 
ordförande, styrelsemedlemmar och fast-
ställande av budgeten för 2023.

Niord bjuder på en matbit med vin.

Möteshandlingarna sänds per e-post till de 
anmälda på förhand.

Plats Rest. Tekniska, Eriksgatan 2,  
Helsingfors

Deltagande
X   på plats med anmälan senast 22.11.
X   digitalt med anmälan senast 28.11.

Theresa  
om livet i  
Tyskland.
Läs mer på sid. 6

Sarah gillar  
både kreativitet  
och affärer.
Läs mer på  
sid. 8

30
NOVEMBER

onsdag 30.11 
kl. 17.00

3.11 Tekväll med provsmakning och presentation
7.11 Deadline för att söka SSHVs årsfeststipendium
14.11 Teater: Min fantastiska väninna  
 (bokningen stängd)
30.11 Niords valmöte

KALENDERN:
1.12 Bokslutsdagen i Vasa med Ernst&Young
14.12 Bokslutstips med KPMG (webbinarium)
14.12 Boktips inför julen hos S&S
19.12 MMs julkonsert
16.1.23 Deadline för att söka SHS’  
 årsfeststipendium

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 (kolla också kampanj-e-postlådan!).

Vinterstugbokningen är öppen!
Boka Niords stugor i Tahko och Himos för vintern och fira  
en aktiv skidsemester antingen i pisterna eller i de fina  
terrängspåren! Eller varför inte passa på att jobba på distans  
i en annan miljö; på kvällen kan du koppla av i brasans sken  
i våra mysiga stugor.

Du kan bekanta dig med stugorna på vår webbsida, i bilder  
och med information om utrustning och vad som ingår  
i hyrespriset.

www.niord.fi > Aktuellt > Boka stugor.

Denis bytte  
finans mot  
kommun.
Läs mer på  
sid. 4
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T E X T  F R E DR I K RO S E NQV IS T |  FO T O  PAU L I N A RÖK M A N

D et finns få andra branscher som genom-
gått en så häpnadsväckande utveckling 
de senaste 35 åren som bank och finans. 

En avreglering av marknaden har gjort att en ny 
jätteindustri vuxit fram och återkommande kriser 
har inneburit att stora aktörer gått omkull, räd-
dats, slagits ihop, köpts upp och sålts tills inget 
längre varit sig likt.

Tack vare sin långa karriär inom finans har 
Denis Strandell både fått bevittna och i högsta 
grad varit med och format denna utveckling, även 
om han från början hade tänkt sig en helt annan 
karriär. 

Efter en lång och framgångsrik karriär inom 
finansbranschen hade Denis Strandell tänkt gå  
i pension, trots att han var bara kring 50 år. Men 
efter ett tag tröttnade han på skogspromenader 
med hunden och sökte tjänsten som stadsdirektör  
i Hangö.
– Jag var rätt bekymrad över att det fanns så lite 
kunnande i ekonomi och företagsledning generellt 
inom den kommunala sektorn, säger han. 

Tänkte gå i pension,  
blev stadsdirektör  

i stället
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– Prio ett för mig var en karriär inom 
militären och efter avtjänad värnplikt 
arbetade jag ett år inom flottan. Men ett 
år räckte för mig, det var inte så glamo-
röst som jag hade föreställt mig. 

– Eftersom jag inte hade någon plan 
b sökte jag mig till Hanken. Skolans 
allmängiltiga utbildning som kan leda 
till precis vad som helst passade mig bra 
eftersom jag inte hade en aning om vad 
jag ville syssla med.

Rent karriärmässigt var det ett lycko-
drag att studera till ekonom på Hanken i 
början av 1980-talet eftersom suget efter 
kunniga ekonomer var enormt. En av de 
viktigaste orsakerna till detta var avreg-
leringen av finans- och valutamarkna-
den, vilket innebar att en helt ny bransch 
växte fram.

–  Hanken hade dessutom tagit det 
kloka beslutet att satsa på utbildningar 
inom det som idag kallas finansiell eko-
nomi, vilket gjorde att många värvades 
till de bankirfirmor som växte upp som 
svampar ur marken.

Efter att ha jobbat på ett rederi i 
två år lockades även Denis Strandell 
till finansbranschen, där både antalet 
arbetstillfällen och inte minst lönerna 
fortsatte att öka explosionsartat. Han tog 
jobb i SKOP:s handlarrum, som växte i 
rask takt, tills allt fick ett abrupt slut. 

– Vi handlade främst valutor, räntor 
och derivat, och på några år gick vi från 
10 till 60 personer i handlarrummet. 
När 1990-talets finanskris slog till var 
vi mitt i stormens öga. Samtidigt som 
vi i handlarrummet gjorde vårt bästa 
resultat någonsin höll hela banken på att 
gå under.

Och som bekant blev SKOP det stora 
bondeoffret i finanskrisen när bankgrup-
pen tilläts gå i konkurs. Denis Strandell 
gick vidare först till uppstickaren Protos 
och sedan till Aktia, där han blev chef 
för bankens handlarrum. Karriären 
gick sedan vidare i de danska bankerna 
Unibank och Danske Bank, ända tills den 
dynamiska och hajpade uppstickaren 
FIM värvade honom. 

Uppdraget på FIM gick ut på att 
sälja fonder, något Denis inte hade gjort 
tidigare, vilket var en del av lockelsen. 
Drömuppdraget kom när han fick i 
uppgift att etablera FIM på den stora 
svenska marknaden, där bland annat det 
nya pensionssystemet med fria val hade 
skapat en störtflod av nya fonder. 

– Uppdraget jag fick av vår vd var 
”far till Sverige och gör bra business”. 
Det var ganska typiskt för FIM – man 
fick inga snäva ramar, men på samma 
gång förväntades man göra bra resultat. 
När mötet var slut och jag var på väg ut 
genom dörren sade vd:n: ”Vi måste ju ha 
någon målsättning också! Vad sägs om 
målet att ha 100 miljoner euro i förval-
tat kapital inom två år?” Jag hade ingen 
aning om hur rimligt det var, men jag 
hade heller inga motargument och tyckte 
det lät ganska okej. 

Genom att framför allt satsa på fon-
der inom så kallade emerging markets – 
Ryssland, Brasilien, Indien och så vidare 
– nådde Denis och hans team målet om 
100 miljoner i förvaltat kapital på nio 
månader. Denis säger att de här åren i 
Stockholm och att få vara med om att 
bygga upp något helt nytt var den absolut 
bästa tiden i hans karriär.   

Inför att den äldsta sonen skulle 
börja skolan flyttade familjen tillbaka till 
Finland och Denis var dessutom med och 
köpte tillbaka FIM från isländska Glitnir 
som gick omkull under finanskrisen. 

– Men efter ett tag kände jag att jag 
hade gjort mitt, så jag sålde mina aktier 
och bestämde mig för att gå i pension. 
Till saken hör att jag inte hade varit en 
speciellt närvarande pappa för mina 
söner, men nu hade jag en nyfödd dotter 
som jag ville vara hemma med. Så jag 
gick i pension och skötte om min dotter, 
vilket inneburit att vi har fått en helt 
fantastisk relation. 

Men när dottern kom upp i dagisål-
dern och dagarna mest bestod av hund-
promenader började det klia i fingrarna 
på Denis. 

– Pensionärslivet var inte så lock-
ande, utan vardagen var rätt tråkig. Jag 
kände att jag hade mer att ge i arbetslivet 

Medan tiden på 
handlargolvet mäts 
i sekunder, minuter 
och timmar mäts 
den i månader,  
år och decennier  
i den kommunala 
sektorn.

” och gick i ett halvår och funderade på 
vad jag skulle göra. 

Att gå tillbaka till finansbranschen 
var inget alternativ eftersom han kände 
att inget skulle vara lika skoj som åren 
på FIM i Stockholm. I stället riktade han 
blickarna mot den kommunala sektorn. 

– Jag hade redan suttit tre perioder 
som fullmäktigeledamot i Kyrkslätt och 
var bekymrad över att det fanns så lite 
kunnande i ekonomi och företagsledning 
generellt inom den kommunala sektorn. 
Från att tidigare mest ha handlat om att 
fördela pengar stod nu inbesparing och 
effektivisering i fokus hos kommunerna, 
och då tyckte jag det fanns ett behov av 
en större ekonomisk kompetens, inte 
minst hos stadsdirektörer. 

Efter att ha varit nära att få jobbet 
som stadsdirektör i Raseborg blev han 
2015 vald till stadsdirektör i Hangö, 
och fick därmed känna på de kulturella 
skillnader som råder mellan ett handlar-
rum på en bank och förvaltningen i en 
kommun. 

– Det är verkligen som yin och yang. I 
finansbranschen är stora beslut delegera-
de till golvet, där en enskild valutahand-
lare har fullmakt att göra jättelika affärer 
på basen av information som kommit 
in några sekunder tidigare. Men medan 
tiden på handlargolvet mäts i sekunder, 
minuter och timmar mäts den i måna-
der, år och decennier i den kommunala 
sektorn. Få saker händer snabbt och 
väldigt lite är delegerat, där i stället den 
demokratiska processen måste få ta tid. 

För utomstående är Hangö kanske 
främst känt för sina hamnar – som 
fortsätter att vara en viktig intäktskälla 
för staden – men Denis Strandell lyfter 
även gärna fram den högförädlade och 
exportinriktade industrin. 

– Vi är en av Finlands mest industri-
ella städer, där en tredjedel av befolk-
ningen jobbar inom industrin. Vi har till 
exempel Nordens största tillverkare av 
sprängmedel i Forcit, korvskinnstillver-
karen ViskoTeepak, som ägs av ålänning-
ar, Fermion, som tillverkar läkemedels-
komponenter, och precis bredvid dem 
ligger Genencor som tillverkar enzymer. 
Dessutom är vi en stor besöksort med 
bra potential att växa ytterligare, säger 
Denis och fortsätter:

– När jag började för knappt sju år 
sedan var Hangö extremt nära att klassas 
som kriskommun. Vi hade ett kumulativt 
underskott på 17 miljoner euro, men i dag 
har vi i stället ett kumulativt överskott 
på 17 miljoner. Den ekonomiska åter-
hämtningen har varit bra, vilket jag ändå 
sett som min främsta uppgift.  T
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Trivs på liten  
privatskola i  

Tyskland
T E X T  F R E DR I K RO S E NQV IS T |  FO T O PR I VAT

Theresa Forsskåhl har passat på att resa 
en hel del under sina utbytesstudier. 
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J uniormedlemmen Theresa Fors-
skåhl, en av dem som tilldelats 
Niords stipendium för utbytes-

studier, pluggar till vardags på Hanken i 
Vasa med redovisning som huvudämne. 

– Jag har egentligen alltid varit 
intresserad av redovisning. Jag gillar 
att planera, tycker om siffror och trivs 
när allt är klart och tydligt. I framtiden 
skulle jag kunna tänka mig att jobba som 
CFO eller liknande. 

Hur gick tankarna inför dina 
utbytesstudier?
– Jag visste från början att jag ville 
söka mig till Tyskland eller något annat 
tyskspråkigt land. Jag studerade tyska 
i gymnasiet och förstår språket ganska 
bra. Jag läste på en hel del och kollade 
recensioner av olika skolor. Jag fastnade 
för WHU - Otto Beisheim School of 
Management, en ny samarbetspartner 
till Hanken. Jag hörde mig för hos en 
som redan studerat där, och jag tyckte 
skolan lät bra. 

Vad kan du berätta om skolan?
– Den ligger i Vallendar, ungefär en och 
en halv timme från Frankfurt. Det är en 
privatskola med 1.800 studerande, som 
i första hand är känd för sina utbild-
ningar inom management och finans. 
Jag kom hit i slutet av augusti och 
hittills har det varit jättebra. De ordnar 
massor med olika evenemang och 
företagskvällar, och alla känns väldigt 
engagerade, säkert beroende på att det 
är en lite mindre skola. 

Hur är nivån på kurserna jämfört 
med Hanken?
– Jag har inte haft någon tentamen 
än, så det är svårt att säga hur hård 
bedömningen är. Däremot förväntas 
man förbereda sig betydligt mer inför 
lektionerna jämfört med på Hanken. 
Klasserna är små och lärarna vill att du 
läser på inför varje lektion, så du kan 
delta i diskussionen och svara på frågor. 

Theresa Forsskåhl var noga med att göra research inför sina 
utbytesstudier, där prio ett var att åka till ett tyskspråkigt 
land för att vässa språkkunskaperna. Valet föll på den lilla 
privatskolan WHU - Otto Beisheim School of Management, 
något hon åtminstone inte hittills haft anledning att ångra.

Vilka kurser går du?
– Jag läser bland annat en introduktion 
till programmeringsspråket Python och 
strategic management, och under det 
andra kvartalet har jag kurser i block-
chain, europeisk integration och entre-
prenörskap. Jag är i synnerhet taggad 
inför kursen i blockkedjor, men även 
kursen i Python är väldigt intressant. 

Har allt varit som du tänkte dig eller 
har du blivit överraskad av något?
– Nästan allt har varit precis som jag 
hade väntat mig, förutom tågen. Jag 
har alltid trott att tyska tåg är jättebra, 
men det är precis tvärtom, de fungerar 
jättedåligt.  

Hur mycket passar du på att resa runt 
under dina utbytesstudier?
– Jag har redan varit på flera resor, 
bland annat till Luxemburg, Bryssel och 
Maastricht. Om en vecka åker jag till 
Nice och hälsar på en kompis som är på 
utbyte. Jag funderar också på att åka till 
Amsterdam. 

Vad hoppas du att utbytesstudierna 
ger dig?
– Vänner för livet, jobbmöjligheter och 
att jag lär mig språket. Jag kan absolut 
tänka mig att jobba i Tyskland i fram-
tiden. 

Var kommer dina kurskamrater från?
– Utbytesstudenterna kommer mesta-
dels från Italien och olika asiatiska 
länder, främst Singapore. Sedan finns 
det några från USA och Kanada också, 
men bara en annan från Finland. 

Tyskland har varit väldigt på tapeten 
i och med de problem man upplever 
på grund av sitt stora beroende av 
rysk gas, märker man av det på plats?
– Nej egentligen inte. Det har varit en 
del demonstrationer och så, men inte på 
den nivån att det är något man går runt 
och tänker på.  T

Theresa Forsskåhl valde den lilla privatskolan WHU - Otto Beisheim School of 
Management i Tyskland för sina utbytesstudier.
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T E X T  F R E DR I K RO S E NQV IS T |  FO T O  J E S SIC A L I N D G R E N

Sarah Väre, som driver 
företaget Väre & Co, anser 
att kreativitet spelar en 
viktig roll både vad gäller 
företagens kommunikation 
och strategier.

Ser viktig roll för  
kreativitet inom  
marknadsföring  
och affärer
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Jeanette “Peppe” Öhman är en finlandssvensk  
journalist och författare som bor i Los Angeles.  
Hon driver bland annat poddarna “Peppe och 
Magnus”, “Mellan raderna” och “Skåpet”, där hon  
i den sistnämnda har sällskap av Cecilia Blankens 
och Johanna Swanberg. Hon har även grundat  
kvinnonätverket “Friday Lab”.
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Jämfört med många andra som jobbar med marknads-
föring och företagsstrategier har Sarah Väre en lite 
annorlunda bakgrund, där hon efter gymnasiet i första 

hand riktade in sig på olika konstnärliga utbildningar och 
arbetsuppgifter. Bland annat studerade hon skådespeleri på en 
folkhögskola i Karis, men hon insåg tidigt att livet som skåde-
spelare inte var för henne. 

– Jag trivdes med att uppträda, men ville inte stå på scen 
kväll efter kväll och göra samma sak. Jag saknade också en 
mer akademisk utmaning, så jag började studera konstveten-
skap vid Åbo Akademi med företagsekonomi som biämne. 

Studierna i konstvetenskap och marknadsföring varvades 
med en vistelse i USA och sedan vidare till Oslo där hon arbe-
tade för Finsk-norsk kulturinstitutt.

–  Där märkte jag att jag ändå inte bara ville berätta om 
andra som gör kreativa saker, utan jag ville göra något kreativt 
själv. Under min tid i USA upptäckte jag att marknadsföring 
kan vara väldigt kreativt, så jag tog en magister i strategisk 
marknadsföring vid Hanken. 

Studierna vid Hanken ledde vidare till arbete inom Wärt-
silä, där hon bland annat jobbade som marketing manager på 
kraftverkssidan med ansvar för marknadsföringen i Europa 
och Afrika.

–  Mycket av mitt arbete på Wärtsilä gick ut på att ordna 
olika evenemang för våra kunder. Efter åren i energibranschen 
började jag doktorera i marknadsföring på Hanken, men jag 
hann bara vara där i ett år innan jag blev värvad av en reklam-
byrå. Sedan dess har jag varit en rätt inaktiv doktorand.

På reklambyrån jobbade hon i drygt ett och ett halvt 
år – först som copywriter och sedan som key account mana-
ger – innan hon valde att starta sitt företag Väre & Co inom 
marknadsföring och kommunikation. 

–  Jag kände ganska tidigt när jag kom in i arbetslivet att 
jag ville starta eget och bli företagare på heltid. Jag vill ha 
friheten att bestämma över mig själv och mitt arbete – att 
ingen annan ska definiera vad min roll är. Jag startade eget 
våren 2019 och efter tre och ett halvt år trivs jag fortfarande 
väldigt bra.

Vilka typer av uppdrag har du?
– Jag hjälper i huvudsak B2B-företag i expertbranscher med 
deras marknadskommunikation. Det är ofta företag inom IT, 
finance, energi och medicin. Dels erbjuder jag strategisk spar-
ring, men också marknadsföringsinnehåll, det vill säga skrivet 
material och videomaterial på tre språk: finska, svenska och 

engelska. Jag drar också föreläsningar och workshops och 
modererar olika evenemang som företag eller organisationer 
ordnar.

Oavsett om det handlar om strategier eller kommunika-
tion anser Sarah Väre att kreativitet är viktigt. 

– Kreativt tänkande behövs både i kommunikationen och 
på ett mer strategiskt plan, när man ska försöka skapa ny 
business. Det handlar bland annat om att ta steget från sin 
”business as usual” och sina kassakor till att göra något på ett 
nytt sätt eller att berätta saker med en annan ton eller med en 
annan visuell framtoning. 

Vilka trender tycker du dig se inom marknadsföring?
– I dag handlar marknadsföring mer och mer om sådant ingen-
jörer tycker om att ägna sig åt – allt har blivit väldigt datadri-
vet. På samma gång blir det också allt viktigare att sticka ut 
med ett bra innehåll. Visst, för att du ska nå ut behövs algorit-
mer och data, men du behöver också skilja dig ur mängden. 

Förutom att den måste vara kreativ – vilka andra  
egenskaper ska bra marknadskommunikation ha  
enligt dig?
– Jag brukar alltid utgå från att mottagaren av all kommunika-
tion är en människa. Säg att vi har att göra med ett it-företag 
som säljer programvara – då vill vd:n veta hur det här kan leda 
till ökad försäljning, medan den som ska använda program-
varan vill ha reda på allt det praktiska. Att möta människor 
på rätt nivå i kommunikationen är lika viktigt inom B2B som 
inom B2C.  T

På senare år har de flesta företags marknadsföring blivit mer och mer 
datadriven, där algoritmer styr vem får se vilket budskap och när. 
Men enligt entreprenören Sarah Väre har gammal hederlig kreativitet 
fortfarande en viktig roll att spela både vad gäller kommunikation och 
affärsstrategier.

I dag handlar marknadsföring 
mer och mer om sådant  

ingenjörer tycker om att  
ägna sig åt – allt har blivit  

väldigt datadrivet.

”
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Partnerprogrammet 
erbjuder möjligheter till 
långsiktigt samarbete 
mellan Hanken och 
företagen. Enligt Sten-
man-Möller är erfaren-
heterna av programmet 
väldigt goda.

– Förutom att anstäl-
las direkt kan studeran-
dena få möjlighet att 
göra praktik, sommar-
jobba eller skriva sin pro 
gradu-avhandling om 
något specifikt ämne. Vi 
har gästföreläsare från 
våra partnerföretag och 
arrangerar också olika 
aktiviteter på Hanken 

tillsammans med företagen, berättar Stenman-Möller.
Som partner får företagen bland annat tillgång till stu-

dentkontakter och rekryteringstjänster, kompetensutveckling 
för sin personal och synlighet i Hankens kommunikations-
kanaler. Det finns två kategorier av partnerskap: partner och 
branding partner. 

– På partnernivån är samarbetet mer ingående med till 
exempel företagsinkubatorn Hanken Business Lab, datalabbet 
Quantum, Hankens karriärtjänster eller undervisningen.

Aktia och Accenture nyaste medlemmarna
För tillfället har Hanken 
20 partnerföretag, de 
senaste att ansluta sig 
är Aktia och Accentu-
re. Båda hoppas på att 
kunna göra sig mera 
kända som potentiella 
arbetsgivare.

– Hankeiterna är 
jätteintressanta för oss 
som framtida medar-
betare, bland annat 
eftersom Aktia har 
en stark identitet och 
historia som en finsk- 
och svenskspråkig aktör, 
konstaterar Lotta Borg-
ström, Aktias direktör 
för investerarrelationer 
och kommunikation.

Borgström hoppas också att Hanken och Aktia ska börja 
samarbeta mer inom forskningen.

– Vi följer forskningen vid Hanken med stort intresse, 
lite som en vägledare inom olika områden som är relevanta 
för oss. Det är säkert i allas intresse att föra den akademiska 
världen och företagsvärlden närmare varandra.

Borgström menar att nyfikenhet är en bra egenskap för 
de studenter som är intresserade av att söka sig till bank- och 
finansbranschen. Vilket huvudämne du har spelar mindre roll 
då det finns experter inom så många olika områden. 

– Det är jätteintressant att jobba inom den här branschen, 
det är ju faktiskt något som berör oss alla. Det handlar om hur 
människorna tar ansvar över sin ekonomi och sin egen fram-
tid, om hela samhällets välfärd.

Hankens  
partnerprogram en unik 
chans för studerande och 

företag att mötas
T E X T  J E S SIC A GUS TA F S S ON |  FO T O  A K T I A ,  AC CE N T U R E O CH H A N K E N

Ett samarbete med näringslivet där studerandena är i fokus, det är Hankens 
partnerprogram i ett nötskal.
– Genom programmet vill vi sammankoppla Hankens kunskap och forskning 
samt studerandenas potential och energi med näringslivets erfarenhet och  
expertis, berättar Hankens näringslivsplanerare Nikoline Stenman-Möller.

DENNA TEXT ÄR PRODUCERAD AV NIORDS SAMARBETSPARTNER HANKEN

Nikoline Stenman-Möller, näringslivsplanerare, 
Hanken

Lotta Borgström, direktör för investerarrelatio-
ner och kommunikation, Aktia

Som partner får  
företagen bland annat  
tillgång till studentkontakter 
och rekryteringstjänster.
Nikoline Stenman-Möller, Hanken

”
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Följande företag ingår i Hankens partnerprogram:
Academic Work, Accenture, Aktia, CapMan Wealth Services, Deloitte, Dermosil, Elo, EY, Fazer, Fennia, Handelsbanken, 
KPMG, Lime Technologies, Marketing Clinic, Naava, Niord, Nordea, PWC, Trainers’ House, Waselius & Wist.

Vill hitta intresserade och motiverade personer
Språkaspekten var även något som intresserade Accenture då 
de valde att ansluta sig till programmet.

– Fastän vårt arbetsspråk är engelska så är svenskan kan-
ske viktigare än någonsin i och med det geopolitiska världslä-
get. Det är en fördel om du lätt kan ta dig an nordiska projekt, 
berättar ledningskonsult Nina Pyykkönen på Accenture.

Liksom Aktia hoppas 
Accenture på att hitta 
intresserade, inspire-
rade och motiverade 
studenter som kan bli 
potentiella anställda i 
framtiden.

– Accenture var inte 
så bekant för mig som 
studerande, jag kände 
bara till det som ett 
teknologiföretag. I och 
med Hankens partner-
program hoppas vi få 
mer synlighet, vi vill visa 
att vi är relevanta också 
för hankeiter, säger 
Pyykkönen.

I och med Hankens  
partnerprogram hoppas  
vi få mer synlighet.
Nina Pyykkönen, Accenture

”

Nina Pyykkönen, ledningskonsult, Accenture

Företaget hjälper gärna studenterna med tips och råd för 
att ta sig in i arbetslivet. Det är också möjligt att skriva sin pro 
gradu-avhandling inom ramen för olika projekt i företaget.

Nina Pyykkönen konstaterar precis som Lotta Borgström 
att huvudämnet inte spelar så stor roll för en eventuell framti-
da yrkeskarriär inom bolaget.

– Hanken ger fina färdigheter för konsultlivet. Att till ex-
empel kunna arbeta i grupp är centralt inom konsultering, allt 
görs som grupparbete hos oss. Du behöver också vara nyfiken 
och ivrig att lära dig men resten ordnar sig tack vare interna 
utbildningar och stöd av mer erfarna kolleger.  T

Vi hälsar dig välkommen till HBL

HBL Ekonomi håller läsaren 
uppdaterad om intressanta 
ekonominyheter med sär-
skilt fokus på Svenskfinland. 
Digitalt innehåll erbjuds 
dagligen och i pappers-
tidningen och e-tidningen 
erbjuds innehåll 6 dagar i 
veckan, måndag till lör-
dag. Innehållet innefattar 
exempelvis intervjuer med 
inspirerande företagare 

och påverkare inom näringslivet, insiktsfulla artiklar om 
ledarskap, teknologi, placering och konsumentskydd, utan att 
glömma nordisk och global ekonomi.  
Varje fredag satsar vi separat på boende och bostadsmarkna-
den, både digitalt och i tidningen.

Läs HBL Digitalt gratis fram till 31.01.2023

• Prenumerationen avslutas  
 automatiskt.  
 Den binder dig inte till  
 någonting.

• I prenumerationen ingår  
 full tillgång till appen HBL  
 Nyheter, som innehåller  
 alla våra artiklar

• E-tidningsappen HBL 365

• Alla artiklar inkl. premium  
 HBL.fi, Vastranyland.fi,  
 Ostnyland.fi

Erbjudandet gäller endast  
nya kunder.

Erja Yläjärvi, Chefredaktör och ansvarig 
utgivare, HBL Ekonomi

Beställ www.ksfmedia.fi/finlands-ekonomer-2023
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Europeiska kommissionen, Världsbanken och den ukrainska 
regeringen meddelade i början av september att återuppbygg-
naden i Ukraina kommer att kosta minst 349 miljarder euro. 
Notan stiger för varje dag som går och allt fler civila mål och 
kraftverk bombas av ryska styrkor.

Kalkylerna bygger på en utredning som har granskat krigs-
skadorna i 20 samhällssektorer. EU har hittills mobiliserat ett 
hjälppaket på 15 miljarder euro för att stödja återuppbyggna-
den i Ukraina. Utöver detta samarbetar de nordiska länderna 
kring riktade hjälpinsatser i Ukraina.

– Vi har grundat en nordisk fond som ska bidra till att 
finansiera återuppbyggnadsarbetet i Ukraina. Vårt mål för 
fonden är att mobilisera ett kapital på 200 miljoner euro för 
en miljövänlig återuppbyggnad av landet, säger Ulf Bojö, chef 
för avdelningen för Östeuropa på Nordiska miljöfinansierings-
bolaget Nefco.

Fondens medel ska bland annat användas till att reparera 
den ukrainska infrastrukturen.

Nefco hade 73 aktiva projekt i Ukraina innan det ryska 
anfallskriget började den 24 februari, men just nu ligger en 
stor del av finansinstitutets verksamhet i Ukraina på is på 
grund av kriget.

– Enligt vår information har 6 av de 200 projekt vi har 
finansierat i Ukraina skadats av ryska attacker. Det handlar till 

exempel om sönderbombade sjukhus, daghem och skolor där 
vi har investerat i energieffektivisering, säger Bojö.

Nefco kommer att göra en omfattande förlust i år som en 
direkt följd av kriget. Enligt bolagets preliminära kalkyler kan 
Nefcos förlust i Ukraina uppgå till 50 miljoner euro.

– Vi har gått in för att omdisponera våra finansiella 
resurser till återuppbyggnadsarbetet i Ukraina. På grund av 
landets försvagade finanser tvingas vi under ett övergångsske-
de bevilja i huvudsak gåvomedel i stället för lån som tidigare, 
säger Bojö.

Bostäder och minröjning
Ett av den nya fondens fokusområden är att ordna miljö-
vänligt boende för interna flyktingar i Ukraina och se över 
infrastrukturella behov. Över 100 ukrainska kommuner ingår 
i Nefcos nätverk.

– Vi finansierar insatser som återupprättar fjärrvärme, 
vattenförsörjning och gatubelysning i städer där infrastruktu-
ren har skadats av ryska missilangrepp, säger Bojö.

Nefco är redan i färd med att genomdriva 10 nya projekt 
i Ukraina i vinter. Den danska regeringen har erbjudit sig att 
finansiera återuppbyggnaden av fjärrvärmesystemet i Kre-
mantjuk där Ryssland bombade stadens värmekraftverk.

Danmark har också förbundit sig att finansiera återupp-
byggnaden av fjärrvärmenätverket i Mykolaiv i närheten av 
krigets frontlinje vid Cherson i södra Ukraina.

– Vi förhandlar med EU om deras finansieringsandel och 
bidrag till fonden, men det är för tidigt att nämna konkreta 
belopp och utfästelser i detta skede, säger Bojö.

Finlands understöd oklart
Det är inte bara EU:s finansieringsandel som är oviss. Finland, 
Norge, Sverige och Island svävade på målet då den här artikeln 
skrevs.

– Det är tills vidare oklart vad Finlands finansieringsandel 
i Nefcos återuppbyggnadsfond kommer att vara. Vi har hittills 
gett 98,5 miljoner euro i bistånd till Ukraina i år, säger Joonas 
Heiskanen, teamledare för Ukraina och EU:s östliga partner-
skap på Utrikesministeriet.

Största delen av det finska biståndet till Ukraina kanalise-
ras via internationella hjälporganisationer. 

– I takt med att vintern närmar sig uppstår ett större 
behov av tillfälligt boende. Vi stöder också reparation av infra-
strukturen och minröjning i de områden som har befriats av 
de ukrainska styrkorna, säger Heiskanen.

Norden satsar  
på återuppbyggnad  

i Ukraina
T E X T  M I K A E L S JÖVA L L |  FO T O  M I K A E L S JÖVA L L O CH W I K I M E DI A C OM MONS 

/ S TAT E E M E RG E NC Y S E R V ICE OF U K R A I N E

Trots att det pågår ett fullskaligt krig i Ukraina har återuppbyggnaden av landet
redan startat med nordisk uppbackning.

Återuppbyggnaden av Ukraina väntas kosta minst 349 miljarder euro.
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Få finska företag är i detta skede inkopplade i leveranser av 
förnödenheter till Ukraina.

– Vi uppmuntrar finska företag att delta i finansinstitutens 
anbudsförfaranden i samband med upphandlingen av leveran-
ser till Ukraina, säger Heiskanen.

Nefco förlitar sig nästan uteslutande på lokala underleve-
rantörer i de projekt som genomförs i Ukraina i vinter.

– De nordiska leveranser som blir aktuella i vinter handlar 
främst om komponenter för vatten- och avloppssystem och 
fjärrvärme. Det återstår att se vad som måste upphandlas 
internationellt, säger Bojö.

En viktig del av arbetet är att utvärdera risker för miss-
bruk av gåvomedel.

– Risken för korruption ökar alltid i samband med kriser. 
Vi har en rad kontrollmekanismer och experter som granskar 
alla entreprenörer och beslutsfattare som är involverade i våra 
projekt, säger Bojö.

Före kriget finansierade Nefco och Finland ett projekt 
som tryggade leveransen av en prefabricerad skolbyggnad till 
Cherson där den primära målgruppen var flyktingbarn från de 
ockuperade delarna av Ukraina. 

– Prefabricerade 
byggnader kan bli aktu-
ella igen då vi kartlägger 
behovet att inkvartera 
flyktingfamiljer utifrån 
våra resurser, säger Bojö.

En stor del av de 
städer där ni jobbar 
utsätts fortfarande 
för bombräder.  
Hur tryggar ni de 
anställdas säkerhet?
– Vi gör löpande bedöm-
ningar av säkerhetsläget 
hela tiden. Alla ukra-
inska städer kan nås 
av ryska missiler för 
närvarande. Ingen plats i 
Ukraina är helt säker.  T

 Amstor köpcentrum i Kremantjuk bombades i juli, och den danska regeringen har förbundit sig att finansiera 
återuppbyggnadsarbetet i staden.

Ulf Bojö koordinerar Nefcos  
återuppbyggnadsarbete i Ukraina.

Nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco
• Ett finansinstitut som ägs av de nordiska länderna.

• Beviljar lån och gör kapitalplaceringar i projekt som gynnar miljön.

• Har sitt säte i Helsingfors med 64 anställda.

• Har finansierat över 1500 projekt i 80 länder sedan bolaget grundades 1990.

• Värdet på de fonder som Nefco förvaltar uppgick till 534 miljoner euro  
 i fjol.

• Grundade fonden Nefco Green Recovery Programme for Ukraine i år.

Dessa organisationer ordnar  
anbudsförfaranden om biståndet 
till Ukraina
• FN:s flyktingkommissariat UNHCR
• FN:s kontor för humanitärt bistånd OCHA
• Internationella Rödakorskommittén ICRC
• FN:s befolkningsfond UNFPA
• Världslivsmedelsprogrammet WFP
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I detta avsnitt kommer vi att ta en titt på den banbrytande 
insats som Niord i tiderna gjort för att sprida information 
om ny kontorsteknik. Föreningens 25-årsjubileum gick av 

stapeln 1949, och i samband med festligheterna ordnades den 
första kontorstekniska utställningen i Konsthallen, och be-
tecknades som en ’stormönstring’. Vi bör komma ihåg att tid-
punkten inföll kort efter krigsslutet, då hela Finlands ekonomi 
befann sig i omvälvning och uppbyggnad och kontorsteknik 
som underlättade arbetet var eftertraktad.

Två kontorstekniska mässor arrangerades på 50-talet. 1955 
deltog 32 firmor, med fler i kö som inte rymdes med, och över 
2700 personer besökte mässan. Niord var då ensam arrangör. 
De kurser som arrangerades var de som i Niords verksamhet 
drog flest deltagare. Temat för de fem kurserna var Företagets 
organisation och ledning, Kontorsplanering- och inredning, 
Skrivarbete och arkivering, Maskinbokföring och Kontors-
automation. Kursdagarna lockade totalt 1200 personer och 
styrelsen konstaterade att ’Resultatet överträffade sålunda de 
djärvaste förväntningarna’. 1958 ordnades den fjärde kon-
torstekniska utställningen med Ekonomiliitto som medar-
rangör, då Niord inte mera hade resurser att ensam ordna 
utställningen. Evenemanget hade flyttats från Konsthallen till 
Kauppakorkeakoulu, där det fanns mera utrymme. Importen 
av kontorsmaterial hade givits nästan fri efter devalveringen 
1957 och intresset för mässan var stort. Utställarna var 48 och 
besökarna närmare 8000 till antalet, dvs nästan tre gånger 
fler än 1955.

Under 1960-talet utökades arrangörerna med Kontorsma-
skinsaffärernas förening 1961, och man undvek på det sättet 
att den föreningen ordnade egna utställningar. Följande 

gånger 1964 och 1967 valdes Mässhallen till utställningslokal 
och efter det hade Finlands Mässa hand om de praktiska ar-
rangemangen. Ekonomiliitto och Niord skötte ändå ensamma 
om kursverksamheten under hela 60-talet.

På 1970-talet ordnades Kt-utställningen och kurser 1970 och 
1974, med tillägg för Kt-Data 1973. Deltagarantalet hade nått 
rekordhöga nivåer, med 42.000 besökare 1970 och 90 utställ-
ningar och hela 54.000 besökare och 108 utställningar år 1974. 
Niord innehade varumärket Kt och utställningarna utgjorde 
en betydande inkomst för Niord.

Mässorna under åren 1976, 1978, 1980 och 1982 lockade 
endast mellan 1250 och 1400 deltagare, vilket var en drastisk 
nedgång från toppåret 1974. 

Efter en längre paus i mässverksamheten beslöt styrelsen 
att i början av 2000-talet återuppta diskussionen om att åter-
uppliva varumärket Kt-mässan. Tammerfors Mässa hade ett 
intresse i detta och avtal gjordes upp. Niord hade ingen egent-
lig roll i arrangemangen utan arrangören skulle ersätta Niord 
med en summa för användandet av varumärket. Den första 
mässan som arrangerade blev en flopp; intresset för kontors-
teknik fanns inte på samma sätt mera och varumärket hade 
inte samma glans längre. Den andra mässan i Tammerfors 
mässas regi blev en ännu större missräkning och samarbetet 
avslutades därefter då det inte mera fanns någon affärsverk-
samhet i projektet. En lång och lukrativ saga var all och visar 
på hur många fronter Niord har varit aktiv och bidragit till att 
ge redskap för ett föränderligt arbetsliv!  T

Källa Henrik Calonius: En krönika om Niord i sex decennier och Ingmar 
Silfvast: Ekonomföreningen Niord under åren 1985-99

Ur historiens gömmor
T E X T  C ATA R I N A S ÖDE R S T RÖM
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Tips inför bokslutet

ordnas på plats i Vasa:
1.12 kl. 8.30-12.30 med Ernst&Young

X Aktuellt inom bokföringen & bokslut
X aktuellt inom moms och inkomst- 
 beskattning
X aktuellt inom juridiken

ordnas som webbinarium i Helsingfors:
14.12 kl. 9-10 med KPMG

Aktuellt inom bokföringen + aktuell 
rättspraxis
Närmare vid anmälningen!

1
DECEMBER

torsdag 1.12 
kl. 8.30-12.30

14
DECEMBER

onsdag 14.12 
kl. 9-10

Kom och få boktips 
inför julen!

Samtidigt väljer Bokringen sina böcker 
för 2023.

På plats hos Schildts&Söderströms

14
DECEMBER

onsdag 14.12 
kl. 17

MMs julkonserter i 
Tempelplatsens kyrka

Den traditionella och stämningsfulla jul-
konserten ordnas 19.12 kl. 18 och 20.30.

19
DECEMBER

måndag 19.12 
kl. 18 & 20.30

Stipendium för studerande  
vid Hanken i Helsingfors
Ekonomföreningen Niord rf lediganslår ett stipendium på 500 euro för 
studerande vid Hanken i Helsingfors. Stipendiet delas ut under den solenna 
akten på SHS årsfest den 24 februari 2023.

Stipendiet delas ut åt en hankeit som aktivt synts i SHS eller i Hankens 
verksamhet och bidragit till att upprätthålla den goda imagen. Även udda 
projekt kan premieras.

Du kan söka stipendiet för din egen del eller för någon annan. Ansökan 
riktas till Niords stipendienämnd som tillsammans med SHS beslutar om 
vem som får stipendiet. 

Ansökningarna lämnas in till ansokan@shs.fi.  
Sista inlämningsdag är den 16 januari 2023.

Understöd ur Östensons fond
Ekonomföreningen Niords i ordningen femte ordförande Kaj Erik Östenson 
(perioden 1939-43) donerade i tiden enligt sitt testamente medel att använ-
das 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.

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 ansö-
kan 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.

Ansökningarna kan skickas till adressen: 
Ekonomföreningen Niord
Banvaktsgatan 2
00520 Helsingfors
eller per mail till niord@niord.fi

All info  
om anmälan
hittar du på

niord.fi



Bli mentor för 
en hankeit!
Vill du få fräscha nya idéer och 
insikter och samtidigt utveckla din 
egen expertis som mentor?

Läs mer och ansök på  
HANKEN.FI/BLIMENTOR

HANKENS 
MENTORSKAPSPROGRAM  
2023

Ekonomföreningen Niord rf
Banvaktsgatan 2,
00520 Helsingfors

Ansvarig utgivare
Catarina Söderström
tfn 0400 138 528

Ordförande  
Heidi Nielsen

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

www.niord.fi

Välkommen att anmäla dig  
till Niords program

Anmälan görs på webben: www.niord.fi > Program

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

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka vid avbokning, 
men kan föras över på en annan deltagare. Ändra i så 
fall deltagaruppgifterna via länken du får i bekräftel-
semailet, och meddela kansliet.

Våra kurser förverkligas  
med understöd av
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