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Nästa nummer av 
Niordbladet kommer 
30 mars 2023.

På omslaget  
Annika Knekt,  
foto Patrik Lindström.

Ett nytt år brukar alltid föra med sig något nytt, och i 
föreningsvärlden handlar det till stor del om personer man 
jobbat med i flera år som lämnar Niord som förtroendevalda, 
och om nya personer som kommer i stället. Jag vill tacka vår 
ordförande Heidi Nielsen och styrelsemedlemmarna Anna 
Strömberg, som också var viceordförande, Ingalill Aspholm 
och Philip Sirén för ert arbete för Niord i olika sammanhang 
samt för trevligt samarbete under de tre senaste åren! Dessa 
år var ju i allra högsta grad exceptionella då vi fick vänja oss 
vid huvudsakligen digitala möten och träffar, och missade 
roliga evenemang som våra traditionella styrelseträffar med 
SHS och SSHV t.ex. Allt på grund av, ja, ni vet nog vad utan 
att det behöver nämnas…

Men i stället för dem som lämnade styrelsen välkomnar vi 
tre nya medlemmar i Katia Gustafsson som ordförande och 
Pia Blomqvist och Ellen Vuorinen som styrelsemedlemmar. 

Ska bli spännande att börja jobba med er och alla andra i  
styrelsen! Ser fram emot det!

Årets första styrelsemöte är bakom oss och beslut om vad 
föreningen har att ta itu med. Niords 100-årsjubileum hägrar 
om ett drygt år, därför tillsattes en arbetsgrupp som ska kom-
ma med idéer för hur vi kan fira vår otroliga färd genom åren. 
Som jag tidigare har konstaterat så har vårt huvuduppdrag inte 
ändrats mycket sen begynnelsen, vilket ju är ganska anmärk-
ningsvärt. I de första stadgarna stod det att ’Seniorklubben Ni-
ord har till uppgift att sammanknyta kamratkretsen och främja 
gemensamma angelägenheter och intresset för ekonomiska 
frågor, ävensom att verka till fromma för Svenska Handels-
högskolans studentkår’. I Niords nya strategi från förra hösten 
har styrelsen slagit fast att tyngdpunktsområdena ska ligga 
på modulerna ’En mångsidig gemenskap för ekonomiaktörer’, 
’Ett tydligt utbud och en attraktiv identitet’, ’En svenskspråkig 
samarbetspartner’ med visionen att vi ska bli Finlands största 
svenskspråkiga gemenskap och tankeledare för ekonomer. En 
arbetsgrupp kommer att jobba med implementeringen av dessa 
moduler och tidtabellen, men fokusområdena ligger nu som då 
långt på gemenskap, nätverk, att främja gemensamma ange-
lägenheter och intresset för ekonomiska frågor. Och att kunna 
kommunicera allt detta till er via kanaler som når er och ger ett 
mervärde till er. Detta är inte alltid det lättaste då vi inte är de 
enda som vill nå ut, utan vi tävlar med en stormvåg av informa-
tion som flödar över oss 24/7. Det du kan göra för att hjälpa oss 
är att hålla din e-post uppdaterad i registret, så nås du av våra 
nyhetsbrev med senaste info, eller följa oss på sociala medier 
(Facebook, Instagram, LinkedIn) där vi också berättar vad som 
är på gång. Tack för att du är vår medlem!

”

Catarina Söderström
Verksamhetsledare

Kallelse årsmöte
Ekonomföreningen Niord rf:s medlemmar kallas till stadge-
enligt årsmöte tisdagen den 28 mars 2023 kl. 17.00. På mötet 
behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden bland 
annat fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 
för styrelsen och de redovisningsskyldiga för år 2022. 

Niord bjuder på kaffe med salt och sött tilltugg. Anmäl därför 
gärna om deltagande. Även digitalt deltagande är möjligt. 
Välkommen!

Plats meddelas vid anmälning.

tisdag 28.3
kl. 17.0028

MARS

Vårt huvuduppdrag  
har inte ändrats mycket  

sen begynnelsen.
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Teater: 
Själarnas ö

Föreställningen Själarnas ö, som spelas på 
Svenska teatern, baserar sig på Johanna 
Holmströms succéroman med samma 
namn. Boken och pjäsen skildrar kvin-
noöden på Själö hospital.

På senen står en rad namnstarka skåde-
spelare: Ylva Ekblad, Sonia Haga, Sophia 
Heikkilä, Kira-Emmi Pohtokari, Saga 
Sarkola, Mitja Sirén och Johanna af 
Schultén

Biljettpris: 48 €

Annika kan det  
mesta om te.
Läs mer på sid. 4

9
MARS

torsdag 9.3
kl. 19-21.45

9.3 Teater: Själarnas ö
23.3 Skifte från ‘soft law’ till ‘hard law’ - webbinarium
28.3 Niords årsmöte
12.4 Sommarstugbokningen öppnar kl. 9

KALENDERN:

Programanmälningen öppnar efter hand som det kommer nya evenemang.  
Följ alltså med nyhetsbrev och www.niord.fi för senaste information.

Programinformation
Niordbladet utkommer endast fyra gånger 
per år varför vi informerar om kommande 
program och evenemang främst via nyhets-
brev och social media. Listan på vad som 
är på gång uppdateras kontinuerligt och 
om du håller din e-post ajour i registret så 
når vi dig med nyhetsbreven! Eller gå in på 
niord.fi och klicka Program för att se vad 
som är på gång just nu.

Välkommen med!

Linda brinner 
för MiB.
Läs mer på  
sid. 8

Roger om  
konjunkturen.
Läs mer på  
sid. 6

Skifte från ”soft law” till ”hard law”
Webbinarium

Nya krav ställs på företag och dess beslutsfattare vad gäller hållbarhet och  
”policy” statements räcker inte utan företag bör visa på hur de har koll på t.ex 
mänskliga rättigheter i Kina. Omfattande krav på transparens och rapportering, 
”fluffig” hållbarhetsdata jämställs med finansiell data. 

Vad betyder dessa krav i förhållande till mer ”traditionell” syn på företag och  
dess ansvar gentemot t.ex aktieägare och finansiell lönsamhet?

Anna Romberg är ekonomie doktor och har en passion för etiska affärer.  
Under många år jobbade Anna på Telia och var bland annat ansvarig för det 
globala anti-korruptionsprogrammet. Hon är medgrundare till det professionella 
nätverket Nordic Business Ethics och är medlem av koncernledningen på det  
ledande medicinteknikföretaget Getinge, där hon har ett globalt ansvar för  
juridik, compliance och styrfrågor. 

23
MARS

torsdag 23.3
kl. 9-10.30
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N iordmedlemmen Annika Knekts stora intresse för te 
föddes redan för 30 år sedan. Den utlösande faktorn 
var att hon helt enkelt inte tyckte om kaffe.

– När man gick någonstans på 1980- eller 90-talet var det 
inte alls lika självklart som i dag att det fanns te för dem som 
inte drack kaffe. Och om det fanns var det i form av en gul 
påse som inte smakade något vidare. Till slut tänkte jag att det 
måste finnas godare tesorter och började sätta mig in i den här 
världen. 

Annika läste på, åkte till Stockholm för att få tag i bra 
tesorter och efter hand utvecklades intresset till en regelrätt 
hobby som med tiden blev större och större.  

– Ju mer jag läste på, desto mer intresserad blev jag. Så 
jag beställde ännu fler böcker och letade efter olika kurser 
jag kunde gå för att lära mig mer. Men när jag gick kurserna 
upptäckte att jag redan kunde ganska mycket. 

Efter ett tag började Annika hålla egna kurser, samtidigt 
som hon letade efter sätt hon kunde ta sin kunskap till nya 
nivåer. 

– Jag frågade Anna Grotenfelt-Paunonen, som har Tea-
House of Wehmais, om vem som hade skolat henne, vilket 
Catrin Rudling hade gjort. Så jag deltog i hennes kurser, men 
hon sade: ”du kan redan mycket, varför åker du inte till Kina 
och utbildar dig till tesommelier?”

Efter några års funderande bar det hösten 2019 av till 
teets födelseplats Pu’er i sydvästra Kina. Tillsammans med 
människor från hela världen skolades Annika i allt från att 
kvalitetsbestämma teer till att tillverka, brygga och inte minst 
servera te, vilket i länder som Kina och Japan innefattar rätt 
avancerade ceremonier. Och när Annika serverar te, bland 
annat på de cirka tre till fem kurserna hon håller varje månad, 
sker det enligt den kinesiska teceremonin gongfu. 

– Jag har ett tebord med en räfflad yta, en vattenbehållare 
och en liten tekanna där man brygger teet. Sedan häller man 
över teet från kannan till en ”fair cup” innan man serverar 
det. Det här gör man för att alla ska få en lika bra smak på sitt 
te, vilket det inte blir om man häller direkt från tekannan, 
säger Annika och fortsätter:

– Många tebord har dessutom en temaskot, en liten figur i 
lera man alltid häller en del av teet på och som representerar 
jorden. Det är som ett tack för att tebusken har fått växa. För 
mig är det en rolig grej, men i Kina är det på fullt allvar.

Just tekannorna är det absolut viktigaste verktyget för 
en te sommelier, där många använder en skild kanna för 

varje tesort. Vilket kan vara rätt kapitalintensivt eftersom de 
handgjorda tekannorna i bränd lera kan kosta mellan 300 och 
30.000 euro. 

– I och med att insidan på dem är oglaserad nöts smaken 
in i kannan, så efter ett tag räcker det nästan att hälla vatten i 
dem för att få te. 

Men att dricka riktigt gott te behöver varken vara kompli-
cerat eller dyrt, utan det handlar mest om att köpa ett bra te 
och brygga det på ett hyfsat korrekt sätt.

– Att kvalitetsbestämma ett te är svårt även för proffs, så 
det bästa tipset för den vanliga konsumenten är att köpa ett 
handgjort te eftersom det inte lönar sig göra ett dåligt te för 
hand. 

– När man sedan brygger påverkar allt från hur mycket 
te du använder till kvaliteten och temperaturen på vattnet 
och bryggtiden, men man behöver inte göra det så krångligt. 
Man tar en Muminmugg, häller i en tesked av sitt favoritte i 
en tesil, slår på vatten och låter det stå någon minut. De flesta 
teer klarar av 100-gradigt vatten, men om man brygger grönt 
te ska vattnet vara max 80 grader. 

Själv dricker Annika många olika sorters te beroende både 
på tiden på dygnet och årstiden. Dagen inleds oftast med ett 
svart Assam-te och under dagen Oolong, Pu-erh eller något 
svart te.

– Och på kvällen dricker jag alltid en kopp grönt te.  T

T E X T  F R E DR I K RO S E NQV IS T |  FO T O  PAT R I K L I N D S T RÖM

Ekonomen med ett  
brinnande intresse för te

Annika Knekt är ekonom i grunden och har en gedigen karriär inom 
kapitalförvaltning. Hon råkar dessutom vara en av finlands främsta experter 
på te, där hon bland annat utbildat sig till tesommelier i kinesiska Pu’er. 

Fakta
Alla riktiga teer är tillverkade av blad som kommer från 
plantan Camellia sinensis och de delas i Kina in i sex olika 
sorter beroende på tillverkningsmetoden. 

De sex tesorterna är:
 

  Vitt

  Gult

  Grönt

  Oolong

  Svart (kallas även rött te) 

  Pu’er (kallas även mörkt te)
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Att dricka riktigt gott te  
behöver varken vara  
komplicerat eller dyrt.

”
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I höstas fruktade många att de skenande priserna på energi skulle knäcka  
både hushållen och företagen, men sedan dess har konjunkturutsikterna ljusnat. 
Ekonomen Roger Wessman säger att höstens oro var överdriven och att den  
lågkonjunktur vi har framför oss antagligen blir mild.

Det råder ingen fullständig enighet om vad som avgör 
om vi är inne i en hög- eller lågkonjunktur. De flesta är 
överens om att högkonjunkturer hänger samman med 

hög BNP-tillväxt och låg arbetslöshet, och att det omvända  
gäller i en lågkonjunktur. Men dessa två sammanfaller inte 
alltid, utan ibland är bilden rätt splittrad.

Så är fallet nu. För medan tillväxten i Finland stannat 
av är arbetsmarknaden fortfarande stark. De som i första 
hand tittar på tillväxten menar därför att vi redan är inne i 
en lågkonjunktur, medan de som som intresserar sig mer för 
arbetslöshetssiffrorna menar att vi fortfarande är inne i en 
högkonjunktur, som förvisso snart ser ut att ta slut.

Roger Wessman, idag privat konsult men tidigare chefs-
ekonom på både Nordea och Evli, sällar sig till skaran som 
ser en stigande arbetslöshet som det främsta tecknet på en 
lågkonjunktur.

– Den ekonomiska utvecklingen vi sett de senaste åren har 
alla tecken som kännetecknar en högkonjunktur. Ekonomin 

har återhämtat sig snabbt efter pandemin, tillväxten har varit 
hög och arbetslösheten har sjunkit till den lägsta nivån vi har 
sett på ett årtionde. Däremot verkar det som att tillväxten 
upphörde i slutet av förra året och att vi nu är på väg in i en 
nedgång – så jag skulle säga att vi befinner oss i slutet av en 
högkonjunktur. 

Enligt Roger Wessman finns det två huvudorsaker till att 
tillväxten upphört och att arbetsmarknaden sannolikt snart 
viker nedåt.

–  Den första är de höga energipriser som Europa råkat 
ut för och den andra stora faktorn är ränteuppgången. Om 
vi pratar specifikt den finländska ekonomin är vi dessutom 
väldigt beroende av exporten, så för oss beror en stor del av 
nedgången på att det sker en inbromsning på våra största 
exportmarknader. 

I minst ett halvår har ekonomer diskuterat hur djup den 
kommande lågkonjunkturen blir, där de flesta nu under vin-
tern svängt till att den trots allt inte blir så farlig. 

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

Ekonomer ser allt ljusare  
på konjunkturutsikterna

”Höstens panik var överdriven”
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– I synnerhet om vi tar hänsyn till de nyheter som kommit 
nu på slutet tror jag vi klarar oss undan med en någorlunda 
mild lågkonjunktur och att vi inte får en lika stor djupdykning 
som efter finanskrisen. Det finns starka tecken på att inflatio-
nen mattas av och energipriserna är till och med på en lägre 
nivå än före Ryssland angrep Ukraina. Det här gör att trycket 
på centralbankerna att fortsätta höja räntan minskar.

Samtidigt som nedgången inte ser ut att bli så allvarlig 
betonar Roger Wessman att vi ännu inte nått botten, utan 
att hushållen och företagen får det värre innan det vänder 
upp.

– Trots att det finns många positiva tecken har vi ju inte 
sett botten på konjunkturen än. Till exempel justeras hushål-
lens låneräntor för bostadslån oftast bara en gång i året, så 
de högre räntorna får effekt med en stor fördröjning. Vi har 

redan sett att bostadsmarknaden har stannat upp och på sikt 
gör säkert även byggandet och företagens investeringar det. 
I och med att hushållen köper mindre mängder varor lär även 
sysselsättningen falla.

Hur stor är risken att centralbankerna tar i för mycket 
med sina räntehöjningar och skapar en onödigt djup 
lågkonjunktur?

– Det här är ett ständigt problem för centralbankerna och 
det typiska är att de höjer räntorna för mycket. Det här beror 
på att det tar mer än ett år innan räntehöjningar får full effekt 
på inflationen, så de räntehöjningar som gjorts hittills har de 
facto ännu inte börjat bromsa inflationen. 

Hur kommer det sig att bilden är så mycket ljusare nu 
jämfört med i höstas?

– Jag upplevde redan då, i augusti när elpriserna var som 
högst, att paniken var överdriven. Det fanns tydliga tecken 
på att hushållen och företagen anpassade sig till de högre 
elpriserna och vidtog åtgärder för att minska sin förbrukning, 
plus att vår kapacitet byggs ut. Lägg till att vi fått flera positiva 
överraskningar sedan dess – den varma vintern och den sjun-
kande inflationen i USA i synnerhet.

Är faran över nu, eller kan vi fortfarande få en tuff  
energisituation nästa vinter?

– Det finns alltid risker, men bara Olkiluoto 3 kommer 
igång ser det bra ut för Finlands del. Det man varit oroad över 
är om gaslagren i Europa ska räcka nästa vinter, men i och 
med att konsumtionen blir låg den här vintern betyder det att 
nivåerna är ganska höga när man ska börja fylla gaslagren igen 
i vår, säger Roger Wessman och fortsätter:

– Vad gäller den ekonomiska krigföringen mot Europa har 
Ryssland i princip redan tömt sin arsenal, det finns inga fler 
sådana åtgärder landet kan ta till. För att skapa ytterligare 
chocker krävs det direkta angrepp mot Europa från Rysslands 
sida.  T

Lönerekommendationer för sommarjobb 
Lönerekommendationerna för ekonomistuderandenas sommarjobb gäller för jobb, där du kan utnyttja de färdigheter 
du fått i din ekonomutbildning. Rekommendationen baserar sig på årlig undersökning om sommarlönerna.

REKOMMENDATIONER FÖR 2023
Studiepoäng  Helsingfors ekonomiområde  Övriga delar av landet 
< 120 2 450 €/mån 2 300 €/mån
120–180 2 500 €/mån 2 350 €/mån
181–220 2 550 €/mån 2 400 €/mån
> 220 2 700 €/mån 2 500 €/mån

Om en studerande gör sin gradu för ett företag, i löneförhållande, 
rekommenderas en månadslön på 2.700€ för arbetstiden. Om gradun 
görs på annat sätt än med månadslön, rekommenderas en engångs-
ersättning på 6.500€ för slutfört arbete. Mera info under  
ekonomit.fi > Logga in till eLounge > Tjänster > Löneinformation > 
Lönerekommendationer

Det finns starka  
tecken på att inflationen  
mattas av och  
energipriserna är till 
och med på en lägre 
nivå än före Ryssland  
angrep Ukraina.

”
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MiB hjälper  
mammor kombinera  

familj och karriär
T E X T  F R E DR I K RO S E NQV IS T |  FO T O PR E S S BI L D

Alvin är Linda Gustafssons 
yngsta barn och han hänger 
med på alla MiB-aktiviteter.
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Det gäller att  
vara medveten  

om vad en  
familjevänlig  

arbetsplats  
innebär och vilka  

arbetsplatser som  
är familjevänliga.

”Mothers in Business (MiB) har 
i dag närmare 5000 medlem-
mar och kontor i både Hel-

singfors och Tammerfors. Företagaren 
Linda Gustafsson, som arbetar som ut-
vecklingsledare för föreningen, säger att 
verksamheten både består av att ordna 
evenemang och att utöva påverkan för 
att skapa ett mer jämlikt och familjevän-
ligt arbetsliv och samhälle.

– När föreningen grundades för 
närmare nio år sedan låg fokus på att 
ge mammor möjligheten till en mer 
meningsfull föräldraledighet. Det finns 
många mammor som vill göra mer än 
att vara i lekparker, utan man vill kunna 
kombinera familjelivet med aktiviteter 
som både stärker den egna kompetensen 
och bygger nätverk.

En viktig del i det här arbetet har 
varit att skapa olika evenemang där 
det går att ta med sig barnen, men som 
samtidigt är kompetenshöjande och inte 
minst ökar mammans välmående. 

– Vi har haft massor med evenemang 
med många väldigt kända och uppboka-
de talare, men i och med att MiB har en 
vision och en mission som ligger nära 
hjärtat hos många ställer talaren ofta 
mer än gärna upp för att på så sätt stöda 
MiB. 

Den största delen av verksamheten 
har länge varit på finska och delvis 
på engelska, men tack vare Svenska 
kulturfonden och diverse samarbeten 
ökar föreningens utbud av aktiviteter på 
svenska. 

– För tillfället har vi flera olika 
koncept på svenska. I vår ordnar vi i 
samarbete med Svenska teatern ”Våga 
Moka”-workshops, som uppmuntrar till 
att man ska våga lämna sin bekvämlig-
hetszon, en coaching-helhet där man 
lär sig allt för att våga lysa. Vi ordnar 
ett besök till riksdagen och inte minst 

olika kurser i ledarskap i samarbete med 
Niord.

Linda säger att det finns en stor ef-
terfrågan på just ledarskapskurser bland 
föreningens medlemmar, men att priset 
på dessa kurser ofta är väldigt höga, i 
synnerhet för föräldralediga. 

– Vi vill skapa ledarskapshelheter 
som många har möjlighet att delta i.  
Nu i vår har vi en serie om ekonomi för 
ledare och inför hösten funderar vi på 
att skapa en serie i inspirerande ledar-
skap i samarbete med Niord.

Parallellt med att hjälpa mammor 
stärka sitt nätverk och sin kompetens 
bedriver MiB ett påverkansarbete för 
att främja ett icke-diskriminerande, mer 
jämlikt och familjevänligt arbetsliv som 
främjar orkandet. 

– Det här kan handla om tillgång 
till daghemsplatser och fritids nära 
hemmet, för med barn hemma går det 
inte att jobba på samma sätt. I år har 
MiB även en helhet som handlar om hur 
man ska orka med allt – hur man kan 
kombinera familj och karriär utan att bli 
utmattad.

För Linda har engagemanget i MiB 
inte minst inneburit att hon blivit mer 
medveten om hur hennes värderingar 
förändrats i och med att hon fått barn 
och vad det här leder till bland annat i 
vad man spenderar sin dyrbara tid på 
samt val av arbete och arbetsplats.

– Med det första barnet fokuserade 
jag 100 procent på min dotter, höll på 
med attachment parenting, gick på baby-
sim, till lekparker med mera, men efter 
det var det en väldigt stor omställning 
att gå tillbaka till arbetslivet. Därför är 
det så värdefullt att vara med i MiB – 
man får skapa värdefulla nätverk, lära 
sig nya saker och utvecklas –gå framåt 
på sin karriärstig under föräldraledig-
heten, säger hon och fortsätter:

Föreningen Mothers in Business grundades 2014 med målet 
att göra det lättare för mammor att kombinera familjeliv och 
karriär. Bland annat tack vare ett samarbete med Niord erbjuder 
föreningen under året som kommer flera högintressanta kurser 
och workshops för i synnerhet föräldralediga mammor.

– Det är många som tack vare MiB 
insett hur man kan välja både familj 
och karriär. För att åstadkomma en 
god balans finns det däremot en hel del 
att tänka på eftersom inte alla arbets-
platser och arbetsgivare är flexibla 
och familjevänliga. Det gäller att vara 
medveten om vad en familjevänlig 
arbetsplats innebär och vilka arbets-
platser som är familjevänliga. För att 
reda ut det ordnar MiB bland annat 
företags besök och även utbildningar 
som hjälper företag att bli mer familje-
vänliga och jämlika.  T
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Studien som har 
publicerats i Jour-
nal of Corporate 

Finance genomfördes av 
Gönul Çolak, professor 
i finansiell ekonomi 
vid Svenska handels-
högskolan (Hanken) 
tillsammans med Timo 
Korkeamäki, profes-
sor och prorektor vid 
Aalto-universitetets 
handelshögskola.

– Vid många företag 
tror man automatiskt 
att det är dåligt för 
organisationen om 
vd:n överväger andra 
anställningar. Men 
det är faktiskt precis 

tvärtom. Om en vd tror att hen lätt kan få ett annat jobb är det 
mer sannolikt att hen tar risker som kan öka företagets värde, 
förklarar Gönul Çolak.

Om en vd å andra sidan antar att hen inte kan hitta ett 
annat jobb är risken större för ett mindre riskvilligt och mer 
konservativt agerande.

– Vd:n kanske väljer bort riskabla men potentiellt lönsam-
ma projekt, i rädsla att förlora jobbet.

Studien bygger på en artikel som skrevs 1982 av nobelpris-
tagare och professor emeritus Bengt Holmström, då han var 
postdoktor på Hanken.

Konkurrensklausuler kan skada företaget
Data från USA visar att sannolikheten att en vd byter från ett 
företag till ett annat och behåller ett jobb på samma nivå är 
mycket liten, runt 3 procent.

– Detta beror på många faktorer. Vanligtvis brukar verk-
ställande direktörer vara företagets grundare, så de vill inte 
överge sitt eget företag. Eller så är vd:n nöjd med sitt nuva-
rande jobb, vill vara lojal mot företaget eller gillar helt enkelt 
inte förändring. Dessutom kan åldern inverka, säger Gönul 
Çolak.

Vd-mobiliteten kan också begränsas av konkurrensklausu-
ler, det vill säga avtal som specificerar att vd:n efter anställ-
ningens slut inte får ta en liknande anställning hos en annan 
konkurrerande arbetsgivare. 

– Avsikterna att skydda företagshemligheter är goda, men 
avtalen gör det i slutändan svårt för en vd att ha andra jobb-
alternativ.

Samma sak gäller ersättningspaket som utgör den totala 
kompensation som erbjuds en vd för hans eller hennes arbete.

– Restriktiva ersättningspaket kan gynna företag i viss 
mån men om de begränsar mobiliteten skadar det i slutändan 
företaget.

Gönul Çolak påpekar att studien om vd-mobilitet hand-
lar om långsiktiga effekter i fråga om aktieägarförluster och 
bristande innovationsförmåga. Hans råd till företagsstyrelser 
är tydligt:

– Det kanske går emot instinkten, men låt din vd veta att 
hen är fri. På så vis vågar vd:n ta fler risker med produktiva 
projekt. I slutändan leder det till att aktieägarvärdet ökar.  T

Ny studie:  
Företagets värde kan  

öka om vd:n har andra 
jobbmöjligheter

T E X T  J E S SIC A GUS TA F S S ON |  FO T O  H A N K E N

En vd ska inte vara för hårt bunden till sitt jobb – ett företag kan 
faktiskt vinna på att vd:n upplever att hen har möjlighet att byta jobb. 
Enligt en ny studie ökar vd-mobilitet aktieägarvärdet.

DENNA TEXT ÄR PRODUCERAD AV NIORDS SAMARBETSPARTNER HANKEN

Gönul Çolak, professor i finansiell ekonomi, 
Hanken

Det kanske går emot  
instinkten, men låt din vd  
veta att hen är fri.
Gönul Çolak, Hanken

”

DENNA TEXT ÄR PRODUCERAD AV NIORDS SAMARBETSPARTNER HANKEN
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Alumnerna stolta  
över sin koppling  

till Hanken
T E X T  M A R L E N E GÜ NS B E RG |  FO T O  H A N K E N

Svenska handelshögskolans (Hanken) senaste alumnundersökning visar att så gott  
som alla alumner har en positiv inställning gentemot sin alma mater och att de är stolta 
att associeras med Hanken.  
– Det här är strålande betyg för vår verksamhet och vi är väldigt tacksamma att  
alumnerna känner av att vi bryr oss om dem, säger Camilla Wardi, chef för näringslivs-
relationer och samverkan.

DENNA TEXT ÄR PRODUCERAD AV NIORDS SAMARBETSPARTNER HANKEN

Många alumner 
vill gärna 
ta del av 

Hankens verksamhet 
på olika sätt. Av dem 
som svarade var hela 72 
procent intresserade av 
trenden med livslångt 
lärande och vill ta kurser 
vid Hanken. Högskolan 
har nyligen utökat sitt 
utbud med MOOC:ar 
(Massive Open Online 
Courses), som är globalt 
tillgängliga kurser 
öppna för alla. Hankens 
kursutbud innefattar sex 
MOOC:ar i till exempel 
tjänsteforskning, logistik 

och hållbar utveckling. Dessutom finns det studiehelheter som 
är öppna även för andra än examensstuderande.

Karriärtjänster för utexaminerade
Enligt undersökningen väcker Hankens karriärtjänster också 
ett starkt intresse bland alumnerna. Över 40 procent skulle 
önska karriärcoachning och det samma gäller behovet av 
konkreta råd och nätverk då man till exempel vill starta ett 
företag.

– Ända upp till fem år efter att du utexaminerats kan du 
delta i Hankens mentorskapsprogram som adept, berättar  
Camilla Wardi. Och för dem som funderar på att starta eget 
och önskar vägledning och bollplank, har vi både pre-företags-
inkubatorn Hanken Venture Studio och företagsinkubatorn 
Hanken Business Lab som välkomnar alla hankeiter, tillägger 
hon.

Hankens alumnevenemang är också en bra plattform för 
utexaminerade att samverka med andra alumner och utöka 
sitt nätverk.

Stort engagemang
Alumnundersökningen genomförs vart tredje år för att 
analysera alumnernas upplevelser av Hanken och alumnverk-
samhetens olika verksamhetsområden. Alumnerna visade ett 
stort engagemang då 
ett rekordantal på 749 
alumner besvarade den 
senaste enkäten.

– Vi är väldigt 
tacksamma för alla 
svar vi fick in och den 
värdefulla feedback som 
alumnerna bidrog med. 
Vi arbetar kontinuerligt 
med att utveckla alumn-
verksamheten och siktar 
på att fortsätta erbjuda 
relevanta evenemang 
och tjänster, säger Mira 
Aarnivuo, alumnplane-
rare på Hanken.  T

Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer 
och samverkan, Hanken

Mira Aarnivuo, alumnplanerare, Hanken



12       Niordbladet 1 |  2023

Olika motoralternativ i personbilar:
Bensinbil = bilen kör enbart på bensin.

Dieselbil = bilen kör enbart på diesel. Tankar man förnybar diesel 
är koldioxidutsläppen till och med lägre än för elbilar.

Gasbil = bilen kan köra både på gas och bensin som finns i skilda 
tankar. Obetydlig marknadsandel i Finland.

Etanolbil = bilen kan köras på vilken som helst blandning av eta-
nol och bensin. Ännu obetydligare marknadsandel än gasbilarna.

Elbil = bilen kör enbart på el. Beroende på framdrivningssyste-
mets effektivitet och batteriets storlek har elbilar en räckvidd på 
150 – 600 km under varma förhållanden och klart mindre när det 
är kallt. Batteritekniken går dock framåt och räckvidden förbätt-
ras hela tiden.

Bränslecellbil = en elbil där elen genereras i en bränslecell med 
hjälp av vätgas och luftens syre och där utsläppen är vatten. I 
Finland finns inga vätgasstationer. 

Laddhybrid = bilen har ett relativt stort starkströmsbatteri som 
kan laddas externt och på vilket bilen kan köra i stora drag 20 – 
60 km. När batteriet inte längre har kraft kör bilen huvudsakligen 
på bensin. Om en laddhybrid inte laddas är den alltså en ren ben-
sinbil med inbyggd extra last, vilket ökar bensinförbrukningen.

Fullhybrid, även kallad självladdande hybrid = bilen kör på bensin 
och har ett mindre starkströmsbatteri och en elmotor som hjäl-
per till när mera kraft behövs. Kan också köra korta sträckor på el. 

Mildhybrid = bilen kör på bensin eller diesel men har en liten el-
motor och ett litet batteri på vanligen 48 volt som kan ge bilen en 
boost vid accelerationer och på det sättet sänka förbrukningen 
en aning. Kan inte köras enbart på el.

Det har varit stora kast i personbilsförsäljningen i Finland 
sedan 1990, då 140 000 nya bilar registrerades. I spåren av 
lågkonjunkturen var försäljningen nere i 56 000 bilar år 1993. 
Sedan steg försäljningen så att den åren 1999 och 2000 igen 
översteg 130 000 bilar. 

Efter IT-krisen kring millennieskiftet sjönk försäljningen 
till 110 000 bilar 2001. Sedan var det vilda år fram till finans-
krisen: åren 2003 – 2006 översteg försäljningen 140 000 bilar 
och ännu 2008 var den nästan på samma nivå, för att sedan 
rasa till drygt 90 000 bilar 2009.

Under 2010-talet sågade bilförsäljningen mellan drygt 
100 000 upp till 126 000 bilar, alltså en klart lägre nivå än på 
2000-talet, för att sedan under koronaåret 2020 sjunka till 
96 000 bilar och i fjol till knappa 82 000 bilar.

Bilimporten bromsar elektrifieringen
Samtidigt som bilförsäljningen har rasat de senaste åren har 
elektrifieringen av bilparken tagit fart på allvar, även om det 
räcker något decennium innan bilarna med förbränningsmo-
tor börjar fasas ut på allvar. 

En delförklaring till det är bilimporten av inte helt dags-
färska bilar. Den har de senaste fyra åren överstigit 40 000, 
per år och importbilarna har huvudsakligen förbrännings-
motor. Därför har exempelvis dieselbilarnas andel av hela 
bilparken på 2,7 miljoner personbilar inte ändrats sedan 2015 
utan är fortsättningsvis 26 procent. Ändå har dieselbilarnas 
andel av nybilsförsäljningen under samma tid sjunkit från 36 
till knappt 7 procent. 

Bensinbilarnas andel av bilförsäljningen har också sken-
bart gått ner, från 61 procent 2015 till knappt 24 procent i fjol. 
Det kan dock ses som en optisk villa eftersom de icke laddbara 
hybridernas marknadsandel samtidigt ökat från knappa 3 till 
drygt 31 procent och laddhybridernas andel från drygt 2 pro-
cent till cirka 20 procent av nyregistreringarna. Eftersom man 
i båda fallen talar om bilar med förbränningsmotor, huvudsak-
ligen bensin, kan lika väl sägas att bensinbilarna utgjorde 75 
procent av nyregistreringarna i fjol. 

Den riktigt stora förändringen har skett gällande elbilar:  
År 2015 stod de för 0,4 procent av nybilsförsäljningen men i 
fjol redan för nästan 18 procent, vilket motsvarar cirka 15 000 
bilar. Totalt fanns det vid årsskiftet 45 000 elbilar i Finland så 
det krävs inget matematiskt snille för att se att det kommer 
att räcka några decennier innan dagens bilbestånd på cirka 2,7 
miljoner bilar med förbränningsmotorer bytts ut till elbilar, 
eller vilken utsläppsfri teknik som kommer att dominera i 
framtiden.  T

Faktakälla: Bilbranschens informationscentral, Traficom, Statistikcentralen.

Bilparkens ålderskris
T E X T & FO T O  B O I NG V E S

I fjol såldes det knappt 82 000 personbilar i Finland, den lägsta siffran på nästan 
30 år. Samtidigt har bilparkens medelålder stigit till 12,9 år, vilket är negativt 
både med tanke på miljön och bilarnas säkerhet. För att bilparken ska föryngras 
borde cirka 140 000 nya bilar registreras varje år.

Elbilarnas popularitet har ökat markant men står ännu för endast  
1,6 procent av personbilsparken i Finland. På bilden hybridföre
gångaren Toyotas första elbil med det kryptiska namnet bZ4X under 
provkörning i fjol.
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Tanja Wennonen-Kärnä,
viceordförande
E-post:  
tanjawennonen 
(at)gmail.com

ST YREL SEN  
2023

Katia Gustafsson,
ordförande
E-post: 
katiagustafsson 
(at)gmail.com

Alex Günsberg
E-post: 
alex.gunsberg 
(at)hanken.fi

Oliver Käld
E-post:  
oliverkald 
(at)msn.com

Ellen Vuorinen
E-post:  
ellen.vuorinen 
(at)gmail.com

Victor Bergström 
E-post: 
bergstromvictor97
(at)gmail.com

Andrea Falck
E-post:  
andrea_falck 
(at)hotmail.com

Pia Blomqvist
E-post: 
pia.blomqvist 
(at)shs.fi

Eleonor Hedström
E-post: 
elhed83(at) 
icloud.com

Fredrik Holmén
E-post: 
fredrik.holmen(at) 
forthegooddays.com

14.4 kl. 9.00-12.00 - program och föreläsare meddelas senare

12.5 kl. 9.00-12.00 - program och föreläsare meddelas senare

9.6 kl. 9.00-12.00 - program och föreläsare meddelas senare

Varje träff avslutas med en workshopdel, som faciliteras av 
Anne Liljestrand från Coaching for Success så att du bättre 
kan tillämpa lärdomarna för ditt eget ledarskap.

Pris 70€ för alla fem  
delar inkl. material,  
frukostkaffe och brunch.  
Platser: Niord 15 + MiB 15.

Plats Aktias Studio,  
Olofsgatan 11, Helsingfors.

Mera info på  
www.niord.fi - Program

Ekonomiledarskap för unga ledare

Niord ordnar under våren i samarbete med Mothers in Business 
’MiB på svenska› en ledarskapshelhet i ekonomifrågor.

Alla ledare har inte en företagsekonomisk utbildning, men som 
ledare har du alltid ett ekonomiskt ansvar. Vi har därför skapat 
en företagsekonomisk utbildningshelhet i fem delar, riktad till 
nuvarande eller blivande ledare, där vi tar upp bl.a vad som dri-
ver ett företags lönsamhet, hur man läser ekonomiska rapporter 
och hur man styr företaget med rätt nyckeltal. Du behöver inte 
ha tidigare erfarenhet av ekonomistyrning för att delta.

Kaffeservering från kl. 8.30. Efter föreläsningarna bjuder Aktia 
oss på brunch.

10.2 kl. 9.00-12.00
Föreläsare: Christina Dahlblom, Professor of Practice på Han-
ken och coach för ledningsgrupper

10.3 kl. 9.00-12.00
Föreläsare: Anders Tallberg, Program Director, Senior Fellow, 
Hanken&SSE Executive Education

10
FEBRUARI

10
MARS

14
APRIL

12
MAJ

9
JUNI
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HBL DIGITALT
12 månader till 55€ (normalpris 214,80€)

TIDNINGSFÖRMÅNER
Tidskrifterna finns både i tryckt och digital version till be-
tydligt lägre pris än tidskrifternas marknadspris. Välj mellan 
Talouselämä, Arvopaperi, Kauppalehti, Mikrobitti, Tiivi, 
Tekniikka&Talous, Fakta.

BANKFÖRMÅNER
Danske Banks förmåner till nyutexaminerade – gäller bank-
tjänster, sparande och placerande, förmånslån, bostadslån, 
reseförsäkring och kontantuttagsskydd mm.

BANKFÖRMÅNER
Danske Banks placeringsförmåner och förmåner vid bolån – 
gäller alla medlemmar.

FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER
Du får försäkringen till dig och din make/maka till ett betyd-
ligt lägre medlemspris, till och med 61 procent billigare än 
normalpriserna.

MEMBER+
Omfattar aktuella förmåner och tjänster, bl.a. i anslutning till 
stugliv, resor, fritid och välbefinnande.

FAKTURERINGSFÖRMÅNER
Palkkio+ faktureringstjänst - du kan fakturera arbete för upp 
till 1 000 euro som lättföretagare, dvs. utan FO-nummer. 
Byråkratin sköts för din räkning! Palkkio+ tar hand om alla 
myndighetsförpliktelser.

WELLNET
Träningsförmån via 
WellNets välfärds-
tjänst online gratis 
till 28.2.2023. Där-
efter pris för olika 
månadsperioder.

Ekonomföreningen Niords i ordningen femte ordförande  
Kaj Erik Östenson (perioden 1939-43) donerade i tiden enligt 
sitt testamente medel att användas såsom understöd för med-
lemmar 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 upp-
gifter om ändamålet för stödet samt bilagor som kan styrka 
din eller din familjs ekonomiska nöd. Ansökan riktas till sti-
pendienämnden 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.

Ansökningarna kan skickas till adressen:

Ekonomföreningen Niord
Banvaktsgatan 2
00520 Helsingfors

eller per mail till niord@niord.fi

Understöd ur Östensons fond

Finlands Ekonomers medlemsförmåner:
Se närmare på www.ekonomit.fi > logga in till eLounge > Förmåner
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Trots att det känns som det var igår Katia Gustafsson lämnade 
Niord har mycket hunnit hända under de tre år hon varit 
utanför styrelsen. Världen har genomlevt en pandemi, det har 
brutit ut ett krig i Europa och själv har hon bytt jobb, men mer 
om det senare.

Hur kommer det sig att du gör comeback i den styrelse du 
lämnade för tre år sedan?
– Jag blev kontaktad av valnämnden som frågade om jag kunde 
tänka mig att komma tillbaka som ordförande för Niord, och 
det är en ära att de ville ha mig tillbaka. Det känns som en 
intressant utmaning att ta sig an, där Niord har en ny strategi 
som ska implementeras och där det är mycket förändringar på 
gång inom Finlands Ekonomer.

Vad är det viktigaste du vill att styrelsen ska åstadkomma?
– Det viktigaste är att vi behåller våra nuvarande medlemmar, 
rekryterar nya medlemmar och ser till att vi kan fortsätta 
existera i många år framöver. Vi måste vara tillräckligt intres-

Vid årsskiftet tar Katia Gustafsson över ordföran-
deskapet för den styrelse hon lämnade för tre år 
sedan. Några tveksamheter kring att återvända till 
Niord hade hon inte, tvärtom.
– Det ska bli jätteroligt att jobba med Catarina på 
kansliet igen och förstås även den nya styrelsen, 
säger hon.

santa och relevanta för våra medlemmar, inte minst genom 
att vi hjälper dem bygga det nätverk som är så viktigt i ar-
betslivet. Och sedan ska vi också se till att spela en ordentlig 
roll i Finlands Ekonomer.

Hur har din relation till Niord sett ut under de tre år du 
varit borta från styrelsen?
– Jag har hållit mig borta från Niord helt och inte varit på ett 
enda evenemang. Dels har det att göra med pandemin, dels 
att jag sedan två år har ett nytt jobb som tagit mycket av 
mitt fokus.

Ja sist vi pratade jobbade du på Paulig, vad gör du nu?
– Jag är sedan 2021 business director på Transmeri, ett 94 år 
gammalt familjeföretag. Jag har kommit in med lite nya per-
spektiv för att utveckla, modernisera och göra bolaget ännu 
mer kundcentrerat. Jag älskar verkligen att arbeta här, det är 
utan tvekan det bästa jobb jag någonsin haft.

Vad är det viktigaste du lärt dig i samband med det nya 
jobbet?
– Att man inte ska sätta sig i en låda, utan verkligen vara 
öppen för att göra något annorlunda. Jag har min bakgrund 
inom stora koncerner, men när jag nu tagit steget till ett lite 
mindre företag har jag upptäckt att det är det här jag alltid 
velat göra. 

Något mer du vill tillägga?
– Nej, bara att jag ser så mycket fram emot att komma till-
baka till Niord!  T

Det känns som en intressant utmaning att  
ta sig an, där Niord har en ny strategi som 
ska implementeras och där det är mycket för-
ändringar på gång inom Finlands Ekonomer.

”

Katia gör  
comeback som  

ordförande  
för Niord
T E X T  F R E DR I K RO S E NQV IS T

Lär känna Niords styrelse
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Hanken, Arkadiagatan 22
T isdagen den 14 februari kl .  16.00-20.00 

 
Deltagaravgift:  95 € 

Ar rangörernas medlemmar/alumner erbjuds ett 
specialpris på 60 € med rabattkod vid anmälan

www.toppsemi.comwww.toppsemi.com
Se hela programmet och anmäl dig på:

Intervju, paneldiskussion och företagscase, 
på scenen Antti  Her l in ,  Monika Li ikamaa , 

Peter Seligson ,  Johanna Hamro-Drotz  och Ida 
Saavalainen .

Ekonomföreningen Niord rf
Banvaktsgatan 2,
00520 Helsingfors

Ansvarig utgivare
Catarina Söderström
tfn 0400 138 528

Ordförande  
Katia Gustafsson

Epost
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

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

ISSN 1455-6197


