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- Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg

LEDARE POSTE KO N

Ledaren
När du håller detta nummer i handen lider 00-talet mot sitt slut
och ett år med CHV är över lagom tills ett nytt börjar. Detta
nummer har temat Handelshögskolan. Utöver våra sedvanliga
artiklar om CHV:s aktiviteter så tar har vi samtalat med representanter för såväl skolan som studentkåren för att försöka
skapa en bild av vad som är på gång på vårt lärosäte. Ett nygammalt inslag är att Handelshögskolan från och med detta
nummer kommer att ha en egen halvsida i Postekon till förfogande för nyheter och annan nyttig information.
Som alltid så välkomnar vi tips och förslag inför kommande
nummer och det finns alltid utrymme för dig som läsare att själv
fatta pennan och skriva en artikel om du har ett bra uppslag.
Trevlig läsning!
Postekonredaktionen
Daniel Vilén och Daniel Ewerlöf, E-post, redaktionen@chv.se

Civilekonomföreningen Handels Vänners årliga golftävling

- Ordförandes Pokal 2009
Årets golftävling hölls på Särös artonhålsbana dit sexton personer var anmälda. Banan var i gott skick och humöret på topp
när vi gick ut och vädret var den här gången alldeles perfekt
med sol och mer än tjugo grader i luften.
Prisutdelningen hölls i golfrestaurangen med priser till de sex
främsta placeringarna därav i år även till vinnaren i damklassen.
Förstapriset var i år en weekend för två till Stenungsbadens SPA.
Årets golftävling gav följande resultat:
1. Lars Boström
2. Göran Högberg
3. Claes Frisinger
4. Per Jonäll
5. Camilla Assarsson : Vinnare av Damklassen
6. Elisabeth Lundh –Arvidsson
Glädjande var att alla var inställda på att deltaga även nästa år.
Förslag kom dock upp om att vi skall ändra speldag till en torsdag,
gärna eftermiddag och eventuellt överväga spel på en annan bana!

Golfhälsningar.
Lars Norberg
Foto: Lasse & Göran
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CHV är idag en av Sveriges största alumniföreningar med över
2.250 medlemmar. Varje år möts flera hundra medlemmar på
våra aktiviteter (luncher, seminarier, After Work etc).
CHV ger medlemmarna en möjlighet att umgås över alla
gränser, både åldrar och yrken, med unika möjligheter till
nya kontakter och erfarenhetsutbyte.
Nästa nummer 2010-02-15
Framsidan Rolf Wolff
– Foto: Daniel Ewerlöf
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TEM A

Handelshögskolans rektor – Rolf Wolff
Ett temanummer om Handelshögskolan utan en intervju med skolans rektor vore tjänstefel. Sagt och gjort begav sig Postekon
till Malmstensvåningen en regnig novemberdag för ett samtal med Rolf Wolff om bland annat nybygget, internationalisering och
matlagning
Alumniverksamheten är en av de delar som kommittén bedömer.
Hur ser din vision ut för framtidens alumniverksamhet?
Det finns ju två alumniverksamheter, dels CHV och dels den som
vi organiserar. Det nämns i rapporten att alumniverksamhet är
prioriterat. Vi kan säkert göra mer för att involvera våra alumner i
Handelshögskolan och detta skall vi se över när rapporten kommer
och då vill jag åter ha en dialog med CHV hur vi kan utveckla verksamheten. Ett område är att vi måste internationalisera alumniverksamheten. Vi måste nå ut till de kluster av alumner som finns
utomlands. Jag fick ett tips från en kontakt på UD om att vi bör använda ambassaderna bättre för att nå våra alumner utomlands. Ett
annat område är att bättre använda de som gått Graduate Business
School som ambassadörer. En fråga som vi arbetar med är hur vi kan
möta dessa alumner runt om i världen. Men man kan sammanfatta
det som att det bör arbetas mycket mer strategiskt med alumnerna
än vad som varit fallet hittills. Vi har ju mer sett det som vår uppgift
de här första 9 åren att skapa en relation till alumnerna men nu är
det dags att lyfta detta till en mer strategisk nivå. Alumiverksamhet blir allt mer viktig vilket även EQUIS-rapporten belyser.
Antalet studerande på Handels har enligt uppgift snabbt ökat under
de senaste åren. Vad får det för konsekvenser för skolans verksamhet?
Detta stämmer inte. Min strategi är snarare tvärt om och jag
tycker inte att vi skall öka antalet studenter. Vi har legat under en
längre tid runt 3 750 helårsstudenter. Nu går det lite upp men det
hör ihop med att vi vill bygga ut juristutbildningen. Detta hänger
ihop med att vi vill ha två jämbördiga ben att stå på, alltså ekonomi- och juristprogrammen. Vi har en strategi om att ha Sveriges bästa ekonomprogram, juristprogram och Graduate School och
vi har alla förutsättningar att klara det. Efter utökningen kommer
vi att ha ca 3 900 helårsstudenter. Nej vi har inte utökat och dessutom är min inställning att när vi tagit steget fullt ut till Bolognastrukturen 2011/2012 kommer det att innebära färre studenter.
Just nu byggs det för fullt på skolans innergård,
beskriv utbyggnadens betydelse för Handels.

Rolf Wolff

Inledningsvis, grattis till EQUIS* review teams beslut att föreslå
reackreditering! Det formella beslutet kommer inom kort
men hur är dina känslor nu?
Tack! Det blir dock helt klart först den 25 november och hittills har
det enbart gått en rekommendation om reackreditering till awarding body i EFMD (European Foundation for Management Development). Jag kan dock inte se att det inte skulle bli ett positivt beslut
och frågan är då om det blir 3 eller 5 år som beslutas. Jag hoppas
så klart på 5 år. Det var en överlag mycket positiv rapport om Handelshögskolan och förslagen på förbättringar är inom de områden
där vi själva känner att vi bör förbättra oss. Den stora behållningen
för mig har varit att vi har haft en fantastiskt positiv stämning
och uppslutning i processen. Jag har aldrig varit med om något
liknande där alla styr mot samma mål och detta uppmärksammades
även av reackrediteringskommitén i deras rapport. Det tar jag med
mig och det vill man ju även hålla liv i!
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Sedan jag började på Handels har vi haft en grundidé att lokalisera
så mycket som möjligt av verksamheten här i byggnaden på Vasagatan. Exempel på detta var tillbyggnaden av kontor på finanscentret 2006. Vi använde då en teknik att bygga på en existerande
grundstruktur. Vi känner nu att vi behöver mer studentservice också med tanke på att vi har så många utländska studenter i våra mastersprogram (runt 60%). Vi lät en arkitekt undersöka vad huset hade
för expansionsmöjligheter. Innergården användes inte så effektivt då det enbart är soligt några få veckor om året. Vi har därför använt oss av samma byggteknik där vi bygger på en existerande grund,
i det här fallet garagetaket under Handels. Tanken är att det blir
tre skepp med gröna tak och grönområde runt omkring. Juridik
är trångbodda och de får en del av det utrymmet som frigörs. Vi
bygger även ut restaurangutrymmet så att studenterna får mer utrymme där. Det finns även en utredning om ytterligare utbyggnader
på befintlig grund vilket är ett lite mer långsiktigt projekt. Innergårdsprojektet skall vara klart i maj/juni 2010.

Fortsätter på nästa sida

TEMA
När vi träffades senast i januari 2009 var det mycket diskussion
kring finanskrisen och skolans ekonomi.
Beskriv vad som hänt sedan dess.
Om vi börjar med skolans ekonomi så har vi hittills påverkats av
finanskrisen i den mån att en del av våra vidareutbildningar har
skjutits på framtiden. Många av våra partnerföretag har ju haft
en besvärlig ekonomisk situation. Handelshögskolan har dock inte
tagit några ekonomiska risker där utan har en flexibel struktur där
vi undvikit fasta kostnader. Våra stiftelser har minskat sina utdelningar, 2008 var ju inget bra börsår och vi har säkert tappat 10
Mkr i intäkter därifrån. Det stora just nu är Göteborgs Universitets
nya overhead-kostnadsmodell som kördes ut utan riktig förankring
eller test internt. Detta har skapat stor osäkerhet i vår planering.
Nu får vi avvakta årets resultat innan vi kan utvärdera detta helt.
Tertialbokslutet som vi gick igenom för några veckor sedan ser bra
ut och jag tror att vi kommer att klara oss bra.

Personalia
1953 i Wuppertal, Tyskland
Hustrun Helen som är läkare samt 5 barn
Utbildning: Motsvarande civilekonomexamen från Universitetet i
Wuppertal, Tyskland. En masterexamen från Göteborgs Universitet,
doktorsexamen från Tyskland samt docent vid Handels i Stockholm.
Kuriosa är att Rolf även gått en lärningsutbildning i en bank i sin
hemstad i Tyskland.
Fritid: Umgås med familjen och dessutom med en hund som min
hustru införskaffat (en lagotto). Med den är jag ute minst 1h per
dag och då oftast går power walking i Änggårdsbergen.
Dold talang: Matlagning! Jag tycker om att laga mat och folk påstår
dessutom att jag lagar god mat. När jag och min hustru flyttade
ihop för 34 år sedan gjorde hon klart för mig att hon inte kommer
att laga mat. Jag hade då två val, take-away för evigt eller att lära
mig att laga mat själv. Paradrätten är lammfilé!
Född:

Vad är du mest nöjd med att ha åstadkommit under dina år som rektor?
Det är tre saker. Vi har i Equis-utvärderingen fått mycket beröm
för vårt näringslivssamarbete. Vårt systematiska sätt att arbeta
med plattformar och vårt tänk kring näringslivssamarbetet har
fått mycket beröm. Det andra som hänger ihop med detta är
att sedan 2004 har vår externfinansiering ökat med 70%. Vår
strategi, som egentligen är en enkel idé, är att 50% skall vara
statlig finansiering och 50% skall vara externfinansierat. Vad
som händer när vi får ökade statliga anslag är att vi tvingas
öka vår externa finansiering. Vad som hänt sista tiden är att
vi dessutom fått ökad tilldelning inom Göteborgs Universitet
på grund av de variabler som de mäter på. Det tredje är att
leda Handelshögskolan på riktigt in i internationalisering. Vi
skall tillhöra de 20-25 bästa handelshögskolorna i Europa och
detta är inte alls orealistiskt. Vi är på god väg att på allvar blir
en känd Handelshögskola i Europa. Utöver Equis är vi igång
med att ansöka om en amerikansk ackreditering och MBAackreditering som jag hoppas skall vara klara inom tre år.

Familj:

Vilket är ditt största misslyckande som rektor?
Jag tror inte att alla på Handelshögskolan är med på det som jag
kallar internationalisering. Några tycker säkert dessutom att det
inte behövs. Det är det som är en ledares utmaning att entusiasmera och försöka få med sig alla på tåget, vi är ändå ca 500 anställda.
Det har jag funderat över och kan jag känna som det tyngsta när jag
berättar internt om internationaliseringen, det känns tungt ibland.
Avslutningsvis, nästa nummer av Postekon kommer att ha tema
”Fastigheter”. Vad har Handels på gång inom det området?
Här har jag inget enkelt svar. Vi har ju centrum för finans och ett
beslut sedan 2003 att när vi känner att vi har förutsättningar skall
vi sjösätta nya finanscentret vilket sannolikt blir i januari 2010. För
mig är det en självklarhet att fastigheter står för en stor och viktig
del inom detta område. Utöver det skall det självklart ha stöd inom
redovisningsområdet.

Text: Daniel Ewerlöf
Foto: Daniel Ewerlöf / Handelshögskolan
*the European Quality Improvement System
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Anders Grund
Postekon har träffat Anders Grund, Handelshögskolans fastighetsintendent med ansvar för fastigheterna, receptionen, vaktmästeriet, lokalbokningen och säkerheten med mera. Grund eller ”Grunden” som han kallas av många på skolan och i studentkåren
är ett välkänt ansikte precis som hans företrädare Ulf Lamberg var på sin tid. Anders arbetar dagligen med att försöka skapa
en bra arbetsmiljö för både anställda och studenter samt försöka möta behoven hos så skilda grupperingar som universitetet,
fakulteten, studentkåren och många fler samt att göra detta inom budgeten. Det blir många viljor att balansera och det är ingen
lätt uppgift som Grunden har på sitt bord och vill man veta något om skolans lokaler så är han rätt man att fråga, och det vill vi.
Du har som fastighetsintendent inblandad i att utöka skolans
lokaler,vad har tillkommit under sommaren?
Under sommaren har det inte tillkommit några lokaler (men bygget
har påbörjats), det är först i augusti 2010 som vi får ta nybygget i
besittning. Vi kommer att flytta in delar av Nationalekonomi i de
två yttersta fingrarna, i det mittersta fingret kommer Utlandsavdelningen, Graduate School samt Ekonomprogrammet flytta till från
plan C4, plan C4 kommer Juridik att disponera framöver.
Utöver detta startade Handels under våren upp ett nytt institut,
Institutet för Innovation och Entreprenörskap, i Biotech-huset på
Arvid Wallgrens backe där vi nu hyr ett helt våningsplan.

ord och vid dessa tillfällen lovar
att jag skall verka för att pelaren skall tas bort för allas
båtnad, varvid det genast har
kommit kommentarer från vissa
medverkande (i första hand de
gäster som är inbjudna från
Stockholms Universitet) om
huruvida jag inte vet att denna
pelare är en bärande konstruktion, vilket är en lika stor överraskning för mig varje år.

Det har gått några år sedan skolan byggde till senast,
vad föranledde denna omgång?
Trångboddheten, juridik expanderar kraftigt och det är ett av skälen till den nya utbyggnaden.

Text: Daniel Vilén
Foto: Lasse Boström

Vilka har varit inblandade i planerandet av nybyggnationen?

Fakultetsnämnden, fakultetsledningen, fastighetsavdelningen
Personalia :
AKADEMISKA HUS VÄST AB
inom Göteborgs Universitet, arkitekter med flera.
Född: Jag är född 1949 och är alltså 60 år.
Bor:

När allt är helt färdigställt, räcker utrymmet till eller
finns planer på fortsatt expansion?

PROJEKTINFORMATION

Tyvärr så kommer vi då att ha ett ännu större behov av lokaler.
Planer finns men de är svåra att realisera i dagsläget.

PROJEK HDELS - TLLBYD PÅ GÅRDE

Hur verkar skolans studenter och anställda se på
sin arbetsmiljö och hur ser du på din egen?

Tillbyggnaden
Jag har ingen
studie att luta innehåller
mig emot menlokaler
antar attför
de flesta har
studievägledning
doktorandplatser.
synpunkter
på studiemiljönoch
ochnya
förmodar
att det är ömsom vin
och
ömsom ättika. Min arbetsmiljö
är framförallt
ett stimulerande
I matsalsbyggnaden
skapas
era studieplatser.
arbete med nära kontakt med skolans studenter.
Total bruttoyta:

Utefter älven på Hisingssidan nedanför Slottsberget.

Familj: Min familj består av min fru som arbetar för statskansliet, en

1170 m2

En detalj i studentkårens
pub är tydligen
efter dig,
yggstart:
uniuppkallad
2009
uni 2010
vad är bakgrunden In
till yttning:
detta?

dotter på snart 30 år som just nu arbetar i Australien och en son på
25 år som bor och arbetar i Stockholm.
Gör på fritiden: På min fritid blir det mycket umgänge med min fru
som helst vill dra ut mig på cykelturer eller promenader, vi umgås
med släkt och goda vänner relativt ofta så helgerna rinner iväg
mycket snabbare än vad som är önskligt.
Hemlig talang: Någon hemlig talang kan jag inte skryta med, jag leker
ibland med hemslöjd och då speciellt med något som kallas för
svepteknik. Svepteknik innebär att man ångböjer tunt trä (endast
inhemska träslag) och låter det torka i en mall för att sedan göra
träfat/kakfat och så kallade knäppetinor.

Jag förmodar att du tänker på pelaren i sittningslokalen Tavernan.
Det kommer sig av att jag i tradition vid varje julsittning säger några

HANDELSHÖGSKOLAN, TILLBYGGNAD PÅ GÅRDEN - SKISS 2008-12-08 HÖJT TAK ÖVER “FINGRAR”
ERSÉUS ARKITEKTER AB
Fiskarg. 8, 116 20 Stockholm Tel 08-556 939 00
Stora Badhusg. 18-20, 411 21 Göteborg Tel 031-10 95 00
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Mer detaljerad information får du av
Akademiska Hus projektledare Håkan Nyström,
Göteborgs Universitets projektledare Håkan Nilsson eller

PLAN
1

TEMA

HHGS
Temat för detta nummer är lärosätet, vår alma mater, och bilden är naturligtvis inte komplett utan att skolans studenter får
komma till tals. I det här fallet i form av representanter för studentkåren, HHGS. Studenkåren på Handels är något som många
av oss i CHV på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med. Vissa av oss har själva varit engagerade i någon gruppering eller
varit deltagare i något projekt eller någon festlighet genom åren och många återvänder som representanter för sina företag till
arbetsmarknadsdagar som Gadden, ReKon eller GAIUS. Två saker har alltid kännetecknat HHGS: Ständig förändring och ständig
trångboddhet. Postekon samtalar med kårordförande Hanna Johansson och Förvaltningsutskottets ordförande Andreas Sjöström
om dessa två kännetecken.

Andreas Sjöström

Skolan bygger ut lokalerna på innergården,
vad innebär detta för HHGS?

har som ordförande
för HHGS Förvaltningsutskott
(FU)
bland annat ansvar för
att se om och utveckla
kårens lokaler samt
verka för att förbättra
studenternas arbetssituation på skolan.
HHGS är utan tvekan
en trångbodd verksamhet med en stor
mångfald grupperingar som ska samsas på
en liten yta, och alla
kommer till dig med
önskemål…

Vad kan du berätta om ditt arbete som FU?”
Mitt arbete är väldigt ofta ett otacksamt arbete, men man har förståelse för det. Alla föreningar vill ju ha sina behov uppfyllda och
när man har en begränsad möjlighet att uppfylla dessa så blir det
ju alltid lite tråkiga beslut man behöver göra.
Vilka projekt har du arbetat med under året?
Det har varit många interna projekt inom studentkåren med att
rusta upp lokaler på diverse vis varav upprustandet av kårhuset
”Tanzania” har tagit mest tid av dessa. Nymålat, nybyggt, slipade
golv med mera. Bland de saker som de flesta studenter kanske märker av men inte inser att det är kåren som ligger bakom har vi bland
annat tillförandet (från planering till design) av 40 stycken nya
studieplatser i skolans korridorer och skrymslen i ett försök att dra
nytta av alla utrymmen i vår allt mer trångbodda skola. Nya mikrovågsugnar och ett visst inflytande över nybygget räknas även till
de arbetsuppgifter jag haft under året.

För HHGS centralt betyder det inte jättemycket då vi inte kommer
ha tillgång till några nya lokaler där, men för skolan i stort och studenterna har jag höga förhoppningar. Fler studieplatser tillkommer
i utvidgandet av B-korridoren och Handelsrätten och det talas om
eventuellt fler grupprum skall kunna tillgås. De flesta utav de nya
lokalerna är till för arbetsrum dock.
Vad har du själv lärt dig av din tid som
engagerad i HHGS kårledning?
Jag förstår om ni vill sälja extranummer, men jag är rädd för att jag
inte ens själv har tid att räkna upp allt. Bara själva saken att vara i
en sån här stor men ändå annorlunda organisation och behöva ta
riktiga beslut med riktiga konsekvenser har gjort att man vuxit som
människa. Sen har man ju fått erfarenheter och kunskaper under
dessa månader som jag inte tror att jag hade kunnat få på något
bättre sätt.

Medaljen är
ursprungligen
en (äkta) medalj
för saneringen
av Tjernobyl

Är det sant att FU har en egen medalj?
Berätta om bakgrunden till detta.

Detta är sant. Den är något höljd i mystik
och jag kände själv inte till den förrän jag
väl satt på knä i en mörk källare
och mina föregångare höll ett tal om denna.
Medaljen är ursprungligen en (äkta) medalj för saneringen
av Tjernobyl, där den förste FU arbetade hårt för
att se till att även studenterna i östblocket skulle
kunna få lokaler för att ägna sig åt studiesociala
aktiviteter i.

Hanna Johansson

är ordförande för HHGS och ansvarig för alla dess verksamheter och
dess ansikte utåt.
Vad är på gång i studentkåren nu för tiden?

Vilka behov har HHGS framöver och hur ser
möjligheterna ut att möta dessa?
HHGS största behov just nu är att nå fram till studenterna och få
dem att bli mer intresserade av kåren och möjligheterna vi erbjuder.
Kårobligatoriet avskaffas nästa år och det är viktigare än någonsin
att studenterna vill vara medlemmar i kåren. Detta arbetas med
genom en större och starkare nollning, mer reklam och andra marknadsföringsmässiga åtgärder.
I lokalväg har vi fortfarande dåligt med umgängeslokaler för möten.
Jag har pratat med skolledning och fastighetsintendent om detta
och det är ett arbete ”in progress”.

Stor del av fokus ligger på att utveckla samarbetet med näringslivet samt re-ackrediteringen av EQUIS. Vi fortsätter att jobba för
våra studenter och driva frågor i skolans beslutande organ. Vi har
bland annat fixat mer studieplatser runt om på skolan.
Hur hanterar HHGS kårobligatoriets avskaffande?
Vi har startat en arbetsgrupp som arbetar för att utreda hur avskaffandet påverkar vår organisation, vilka utmaningar vi ställs inför
och hur vi ska bemöta dessa. Vi har en del jobb framför oss men ser
ljust på framtiden.

Fortsätter på nästa sida
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TEM A
Ständig förändring kan göra det svårt att arbeta långsiktigt, hur arbetar ni idag med detta problem?
Vi arbetar för att få kontinuitet och öka minnet i vår organisation
genom att bland annat vår 3-årsplan. I år skriver även alla medlemmar i Direktionen ett testamente som är ett överlämningsdokument
med mål, tankar och frågeställningar för kommande år. Detta dokument ska uppdateras varje år i överlämningstider för kontinuitet
och uppföljning.
Hur tror du HHGS ser ut om tio år?
Jag tror att HHGS har vuxit som organisation och har ett större
samarbete med
näringslivet än någonsin förr. HHGS egna bolag har växt i antal och
täcker en större bredd av Handelsstudenternas framtida yrkesområden. Vi har även utvecklat vår studiesociala sida.
För din egen del, nu när ditt år på ordförandeposten lider
mot sitt slut, vad har du lärt dig av ditt engagemang?
Jag har utvecklats och lärt mig otroligt mycket under mitt år som
KO. Dels om organisationen och ledarskap, men även om ideellt engagemang, avtalsförhandlingar, konflikthantering och mycket mer.
Skulle du göra om det?

Hanna Johansson
Text: Daniel Vilén
Foton: HHGS samt Daniel Vilén

Utan tvekan.

Vårmiddagen

Det är på årsmötet som de formella besluten kring styrelsen fattas, vilka som
lämnar och vilka som kommer till. Men det
är först på den årliga vårmiddagen efter
det konstituerande mötet och inramat av
Bachelor’s clubs varma lokaler på kullen
bakom Götaplatsen som de som avslutar
sin i många fall långa tjänst i styrelsen får
sitt formella tack.
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På senare år har det tacket varit en välförtjänt flaska bubbel och varma applåder.

Tack för engagemanget och
vi ses framöver!

Denna gång tackade vi även avgående
prodekanus Gunilla Bornmalm-Jardelöw.
På dessa bilder från vårmiddagen ser vi de
som belönades på detta vis i våras.
Text & Foton: Daniel Vilén

TEMA

Vasagatan 1.
På platsen där Handelshögskolan ligger idag fanns förr ett
sjukhem för obotligt sjuka samt ett barnbördshus, där många
kvinnor dog i samband med förlossning och Handelshögskolans representationsvåning får idag ofta besök av näringslivets toppar, men den kanske flitigaste gästen är betydligt
mer anonym och dessutom mörkrädd.
På kvällen strålar ljuset ut från Handelshögskolans vackra bibliotek, som invigdes 1995. I våningen ovanför finns skolans representationsvåning, namngiven efter grosshandlaren och donatorn
Richard C Malmsten. Från Malmstensvåningen har man en överlägsen utsikt över folklivet på Vasagatan. När folk har gått för dagen
på rektorskansliet går väktarna sin runda för att se till så att allt är
låst och släckt. Men i representationsvåningen låter man alltid en
lampa brinna, för där finns någon eller något som aldrig går hem.
Nyanställda väktare tycker förstås att alltihop är trams och släcker
ner hela Malmstensvåningen, men nästa gång de går sin rond verkar det ibland som om någon har varit där. Möbler har flyttat sig,
böcker har ramlat ner från hyllorna och detaljer i rummen känns
inte riktigt igen. Även om de luttrade väktarna kanske inte känner
något obehag, så lär sig de flesta snart att låta en lampa brinna för
att slippa besväret med att ställa i ordning lokalen. Vem är det då
som huserar i Malmstensvåningen nattetid? Dagpersonalen märker
ingenting, det är tillräckligt stökigt med alla hundratals anställda
och tusentals studenter”. Frågar man rektorskansliet om spökerierna så får man bara överseende skratt till svar.
Till vänster om receptionen på Handelshögskolan finns en modell
av det gamla barnbördshuset, som byggdes 1875 efter ritningar av
stadsarkitekten Victor von Gegerfelt, men som revs i samband med
att den nya handelshögskolan byggdes på 1990-talet. Barnbördshuset var konstruerat för att förhindra smittspridning, salarna låg
i fyra separata paviljonger med endast två sängar i varje rum. Man
hoppades att isolering skulle minska förekomsten av barnsängsfeber, en sorts blodförgiftning hos nyförlösta kvinnor som orsakas
av en bakterieinfektion som sprids via den såriga livmoderslemhinnan. Ungefär var tjugonde kvinna drabbades förr av denna fruktade
komplikation, som trots de goda intentionerna kom att härja även
på Gegerfelts barnbördshus.
Källan till smittan hade faktiskt identifierats nästan trettio år innan
barnbördshuset byggdes. På 1840-talet arbetade Ignaz Semmellweiss som förlossningsläkare på ett sjukhus i Wien, där barnsängsfebern grasserade. På ett närbeläget sjukhus, där förlossningarna
ombesörjdes av barnmorskor, var barnsängsfebern betydligt mindre vanlig, vilket förbryllade Semmellweiss. Han spekulerade i alla
möjliga orsaker till den höga dödligheten och testade ett antal
olika hypoteser. Han fick bland annat prästen att gå in bakvägen
i syfte att inte skrämma de unga mödrarna när han kom för att ge
någon döende den sista smörjelsen, samma logik låg bakom den
folkliga föreställningen att ett barn kunde bli harmynt om en gravid kvinna fick syn på en hare.
Läkarna på Semmelweiss’ sjukhus var överbelastade, de sprang från
den ena avdelningen till den andra och kunde ibland komma direkt
från en obduktion till en förlossning. Att tvätta händerna ansågs

inte nödvändigt, tvärtom uppfattades ofta blod på rocken som professionellt. Bakterier från lik och sjuka patienter överfördes genom
läkarnas försorg till de havande kvinnorna, som blev smittade i
samband med förlossningen. En läkare, som skurit sig under en
obduktion, avled 1847 i symptom som påminde om barnsängsfeber
och Semmelweiss trodde sig vara sanningen på spåren. Han införde
därför regeln, att läkarna på hans avdelning skulle tvätta händerna
efter att ha varit i kontakt med lik. Förekomsten av barnsängsfeber
minskade därefter dramatiskt.
Manlig stolthet och avundsjuka hindrade dock spridningen av denna medicinska landvinning och tusentals kvinnor skulle komma att
dö i onödan. Semmelweiss’ kollegor var tveksamma till behovet av
att tvätta sig och sjukhusdirektören kände sig hotad och ifrågasatt.
Resultaten tystades ner och Ignaz Semmelweiss dog alkoholiserad
och mentalsjuk 1865, efter att ha kämpat för sin forskning under
lång tid. Dödsorsaken var ironiskt nog blodförgiftning, han hade
skurit sig på en kniv och avled i samma barnsängsfeberliknande
symptom som hans kollega drabbats av nästan tjugo år tidigare.
1875 byggdes barnbördshuset på Vasagatan i Göteborg, men det
skulle dröja ännu en tid innan Semmellweiss fick upprättelse och
hygienfrågorna sattes i fokus. Idag framhålls Ignaz Semmelweiss’
metodik i undervisningen på handelshögskolan som ett utmärkt
exempel på vetenskaplig hypotesdeduktion. Och kanske är det en
kvinna, helt i onödan drabbad av barnsängsfeber, som spökar i
skolans representationslokaler, uppförda precis där det gamla barnbördshuset en gång låg.

Text: Pether Bäversjö
Foto: Daniel Vilén
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AKT IVITETSBE VA K N I N G

Forsman & Bodenfors - En kväll i Reklamens
och Varumärkenas värld !
Att det är något särskilt lockande med både företagsnamnet och ämnet var alldeles tydligt då kvällsaktiviteten den 5 maj 2009
snabbt blev fullbokad. Vi var 45 som fick plats och förväntansfullt kom till Forsman & Bodenfors lokaler på Kyrkogatan 48 mitt i
centrala Göteborg. Det heter ju att ”Less is more”, och det gäller verkligen deras namnskylt vid porttelefonen. Ett Varumärkesbyggande från start.
papperskorgar för det är kreativ omarbetning som gäller hela tiden. Att vässa det
litet till, litet till så att kunden blir mer
än nöjd.

Tobias Nordström från F&B var kvällens
värd och startade presentationen från
F&B’s början. Det var 1986 som fyra ”reklamare” bestämde sig för att starta en byrå i
Göteborg. Drömmen var att bygga en byrå
som kunde mäta sig med de bästa i landet.
Resultatet lät inte vänta länge på sig.
1989 lyckades byrån vinna ett uppdrag i
Stockholm. En bedrift vid denna tid för en
Göteborgsbaserad byrå. Frödinge ostkaka
blev den första succén, som snabbt följdes
av Kalles Kaviar, och den geografiska barriären var bruten.
Sedan dess har det bara fortsatt med framgångar. F&B har blivit rankande som Sveriges bästa byrå de senaste 15 åren. Vad
betyder det att vara bästa byrå? Jo, då
slår man ihop alla priser och nomineringar
för att få fram bästa byrå. I Sverige har
vi Guldägget, som är ett prestigefyllt pris
i branschen, och det mest prestigefyllda
utomlands är Internationella reklamfestivalen Cannes Lions. Att bli nominerad till
något av dessa priser väger tungt i branschen. Veckans Affärer ställer sedan samman och rankar bästa konsultbyrå. Dessutom har man blivit utsedd till en av världens
fem bästa webbyråer, trots att man inte är
en uttalad webbyrå!
Ja, kära nån hur bär de sig åt är vi säkert
många som undrar såväl inom branschen
som utanför. Svaret är förstås inte ett recept på hur att göra, utan som alltid hand-
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lar det om ett nära samspel mellan uppdragsgivare och byrå. Och på byrån är det
samspelet mellan ägare-chef-medarbetare
som måste fungera. Vilket det gör på F&B
med en platt organisation, där fokus ligger på den kreativa processen mera än på
den hierarkiska ordningen. Den kreativa
processen äger rum på ”Golvet”, där det är
fritt fram för alla medarbetare att tänka till
och komma med egna förslag. Med hjälp
av kollektivet höjs alltså den lägsta nivån
fortlöpande.
Mycket idag handlar om att lära känna kunden och förstå hur vi fattar våra köpbeslut.
Gamla sanningar om indelning i klassiska
segment gäller inte längre. Vi har olika roller och gamla köpmönster byts ut med en
svindlande hastighet. Vi är säkert många
som känner en djup förvirring inför det
oerhörda utbud som finns idag. Hur ska jag
kunna besluta mig när jag klentroget står i
affären och tittar på alla deodoranter som
finns? Lukt, effektivitet, allergiframkallande, pris och så ska det vara miljövänligt,
helst också rättvisestämplat, till råga på
allt. Det händer alltså mycket hos konsumenten i dagens beslutsprocess !
För att bryta in i det enorma brus som finns
på marknaden gäller det för en byrå att
skapa varumärken och budskap som folk
pratar om, bryr sig om och tycker om. Kort
sagt att skapa kommunikativ affärsnytta.
Då behövs det stor kreativitet och stora

Ledorden är marknad, konsument och konkurrent. Att sitta med händerna i marknaden, vara ute och observera och intervjua
är A och O för att bygga förmåga att förstå
konsumenten, Traditionell segmentering
är förbrukad. Långsiktighet är förlegad !
När det gäller konkurrenterna så har det
blivit allt viktigare att kunna förutse och
bevaka dem. För närmast kund vinner !
Allt detta kräver engagerade och kreativa
medarbetare, varav 80 idag finns i Göteborg och 20 i Stockholm. Tillsammans
omsatte de 347 msek år 2008. Till byrån
hör också ett antal dotterbolag och samarbetspartners, vilka tillsammans omsatte ca
430 msek förra året.
Vi fick sedan ta del av hur F&B har jobbat
med två fall, eller ”case” som det heter här.
Det första var Vasa bröd som gått från att
ha 7 % av knäckebrödsmarknaden till att
idag vara det starkaste varumärket i Sverige efter Arla. Det andra exemplet handlade
om SCA och barnblöjan Libero som slogs
mot jätten Proctor & Gamble och blöjan
Pampers. Idag har Libero gått om med sådana hästlängder att Proctor & Gamble nu
lär fundera på att dra sig ur Sverigemarknaden. Så kan det alltså gå när reklamen och
kommunikationen fungerar väl !
Efter att ha tagit del av dessa framgångsberättelser var det dags för en smaskig
macka på F&B’s vackra utealtan med utsikt
över de centralaste takåsarna i Göteborg.
Ett trivsamt och trevligt socialt slut på en
lika inspirerande som imponerande kväll !

Text & Foto:
Elisabeth Bjufors

A K T I V I T E T S B E VAKNING

CHV:s Årsmöte – Universeum
Hur värderar man en Anakonda på 6 meter och vilken är egentligen den ensammaste dagen för en ensam?
Detta var bara två av många kluriga frågor under kvällen från Lars Rehnman, VD för Universeum.
Lars Rehman har varit
med om en häftig resa
sedan han tog jobbet
som VD och ytterst ansvarig på Universeum, en 7 500 kvm spännande byggnad mitt i Göteborg. När Lars
började jobbet i februari 2005 räckte Universeums likviditet till februari året efter.
Idag har Universeum AAA-status, mycket
tack vare sina drygt 500 000 besökare per
år. Den 8 oktober i år uppmärksammades
den 4-miljonte besökaren på Univeseum!
Lars erkänner dock att det fortfarande
finns områden på Universeum som kan bli
bättre. Han låter meddela att kaféet har en
bit kvar innan de är i klass med restaurangen på Gothia Towers (Lars passar i samma
mening på att blinka åt Lennart Mankert i
publiken red anm.).

Avslutningsvis bjuds alla närvarande på
en rundtur i upplevelsehuset där årsmötet
fått husera. Fiskakvarium, regnskog och
naturvetenskapsfokus hinns med innan
det är dags att stänga för kvällen. Det är
dock min övertygelse att många i sällskapet snart kommer att återvända för ett
längre besök på Universeum.

Efter Lars Rehnmans presentation lämnas ordet över till ordförande i CHV, Hans
Winge. Hans låter meddela att det bland annat har arrangerats hela 48 aktiviteter under verksamhetsåret 2008 och 20 aktiviteter fram till den 26 maj 2009. Efter att Lars
Stenström, föreningens kassör, redogjort
för ekonomin i föreningen beslutas det
att medlemsavgiften lämnas oförändrad.

Universeum vill uppfattas som tillgängligt
och för att leva upp till utsagan ”öppet
alla dagar” har man sedan en tid tillbaka
öppet till och med på midsommarafton och
julafton. Första årets julöppethållande resulterade i ett 2 minuter och 40 sekunder
långt inslag i Rapport. Ett PR-värde som är
svårt att värdera i kronor och ören.

Text: Daniel Ewerlöf
Foto: Lasse Boström

Svaret på frågorna i ingressen?
Fråga 1: Det kan man inte.
Fråga 2: Julafton
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AKT IVITET

Aktiviteter
Arrangemang i
Civilekonomföreningen Handels Vänner
www.chv.se/program.htm

Emilie Dorf
Aktivitetsansvarig CHV
emiliedorf@gmail.com

Hösten inleddes med att några tappra kämpar gav sig ut
på golfbanan för att pröva lyckan. Andra valde att utmanas
genom att besöka föredraget från GP för att höra om det
senaste inom utvecklingen av media.
För er som funderat över karriären har tillfälle getts att förnya synen på allt från karriärplanering till vilken klädsel som främjar era
mål bäst. Nu i slutet av hösten har vi även provat på att videofilma
vår torsdagslunch om Coachande ledarskap. Vi hoppas få feedback
på vad ni tycker om det hela. Ni finner inspelningen på www.chv.
se under aktivitetsfliken. Hösten som gått har med andra ord varit
full av tillfällen att få nya intryck.
När året nu närmar sig sitt slut har vi flera spännande träffar att se
fram emot i höstmörkret. Vi har aktiviteter som hjälper er in i 2010,
med ett nytt år kommer inte bara nya möjligheter utan även nya
regler, så se till att hålla er uppdaterade över vad som komma skall.
Dessutom finns det alla tillfällen att samla på sig samtalsämnen till
julbordet, allt från hur en smaksensation från en ost ska beskrivas
till intressanta historier om allas vårt favoritstråk Avenyn.

Avslutningsvis kan ni passa på att förbereda er för julfirandet genom ett besök i Domkyrkan tillsammans med övriga medlemmar för
att avnjuta ett svenskt Juloratorium.
Planeringen för aktiviteter under 2010 är redan i full gång i Aktivitetsgruppen. Många idéer om teman för torsdagsluncher, företagsbesök och spännande aktiviteter håller i skrivande stund på
att bokas in för våren. Naturligtvis är ni som medlemmar varmt välkomna att bidra med tips, kontakter och (för den riktigt kreative)
aktivt deltagande i Aktivitetsgruppen. Bara skicka mig ett mail så
ska vi se till att era idéer blir till aktiviteter som alla kan ta del av!
Aktivitetsgruppen i sig har också förändrats, om än tillfälligt. Tills
vidare kommer jag att täcka upp för Helena Engblom, och precis
som tidigare kommer CHV fortsätta att anordna aktiviteter med
hög kvalitet. För er som inte stött på mig tidigare så är jag till
vardags juriststudent på Handelshögskolan och är just nu inne på
mitt fördjupningsår.
Från Aktivitetsgruppen önskar jag er en God Jul och
ett Gott nytt år! Vi ses på någon av träffarna!

Aktiviteter 2009
21-jan

Företagsbesök Ballograf

05-feb

Oroliga tider. Mia Eriksson, Rosengrens Advokatbyrå

05-feb

Göteborgsmingel på Gamla Ullevi! Tema ”
Jag motarbetar lågkonjunkturen genom att nätverka!”

26-maj

Årsmöte 2009 - Universeum.
Föredrag av VD Lars Rehnman samt regnskogen.

11-sep

CHV’s årliga golftävling

17-sep

GP:s utveckling. Dimce Josifofvski

11-feb

Övergivna platser. Jan Jörnmark,

22-sep

Nätverksträff - Affärsutvecklare, Egna företagare

19-feb

Hur förändra med bibehållen motiviation?
hur man skapar handlingskraft och engagemang.

29-sep

Nätverksträff - VD

01-okt

Karriärplanering

25-feb

Träff för Nätverksgrupperna, “Finanskrisens orsaker”.

08-okt

Story telling, professor Lena Mossberg

05-mar

Framtidskartan - UID, Håkan Lagergren.

08-okt

Dressed for success

09-mar

Vad händer med Volvo? Stephen Odell, VD Volvo Cars.

15-okt

18-mar

Företagsvärderingar - hur påverkas de av konjunkturen?
Vilka metoder användes vid värdering av företag. Skarpa

Coachande ledarskap, Peter Antonsson. Denna aktivitet
spelades även in och finns tillgänglig på www.chv.se

26-okt

Entreprenörs- och ledarskapsdag, för kvinnor

19-mar

Bryt industrialismens tankemönster! PA Stålberg
visade hur din hjärna kan skapa nytänkande

29-okt

Besöksnäringens betydelse. Lotta Nibell
affärsutvecklingschef på Västsvenska turistrådet.

30-mar

Nätverka för framtiden! Anneli Egestam

04-nov

Förberedelser inför företagsförsäljning

31-mar

Handelsspexet 2009! Anna Nicole Smith

09-nov

Stadsvandring - Snedsteg på Avenyn, Peter Bäversjö

01-apr

Göran Collert, hedersordförande Swedbank

10-nov

07-apr

Ölprovning! kvällsträff

Vad händer när företagaren lämnar företaget?,
Synneby revisionsbyrå

16-apr

Varför lyssnar ingen? Peter Dragén

24-nov

Skatte- Företagardagen 2009

23-apr

Kvällsträff på Auktionsverket

25-nov

Vin- och ostprovning

30-apr

Valborgsmässoafton, supé

03-dec

Upphandling av affärssystem, Ekan AB

05-maj

Besök hos Forsman & Bodenfors

08-dec

Ny tjänstemoms 2010

14-maj

Hur få kredit av banken? KPMG

20-dec

Ett svenskt Juloratorium, Domkyrkokören, Fredrik Sixten
och Ylva Eggehorn
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GP 150 år – så mycket mer än bara papper
Att den morgontidning som intas tillsammans med frukostfilen är i ständig förändring –inte bara innehållsmässigt - förstår man
direkt när man lyssnar på Dimce Josifovski , affärsutvecklare för digitala medier på GP under hans presentation den 17 september
i år.

Tradition
GP, eller Göteborgs-Posten som tidningen egentligen heter – utgavs för första gången 1813 men slutade efter en tid på grund av av
konkurs. Men skam den som ger sig… nya ambitiösa planer sattes
i sjön och sedan 1859 – alltså nu i 150 år – har GP oavbrutet givit
ut nyheter till göteborgarna.
GP står för många för en naturlig del av vardagen och en del av
morgonrutinen. Dagstidningen används inte bara den utgivna dagen, utan fyller flera andra funktioner långt efter gårdagens nyheter glömts bort – det vet vi alla som köper hem blommor, eller
tar vägen om fiskhandlaren. Att läsa sin tidning i pappersformat
tillsammans med frukostfilen, eller på bussen/spårvagnen, är för
många en rotad rutin och tradition. Som vi säger därhemma: Ingen
frukost utan GP på bordet!
Nytt medialandskap
Morgontidningen kommer inte alltid att vara i papper och ges ut
på det traditionella sättet, förklarade Dimce Josifovski , som arbetar som affärsutvecklare för digitala medier på GP. Det skapas nya
mediekanaler, som successivt tränger ut de gamla traditionella.
Dessa kanaler är webben, mobiltelefoner, gratistidningar, kommersiella radiokanaler med mera. Totalt sett lägger vi läsare inte ned
mer tid på mediakonsumtion, menade han. Att vara delaktiga i
detta nya medialandskap och kunna fånga läsaren i alla kanaler är
GP:s mål. De läsargrupper som fångas upp i dessa nya medier, är
bland andra personer som annars inte skulle nås av GP, till exempel
unga och utlandsboende.
Framtidsfilm
Dimce visade en tänkt framtidsutveckling i en kortare film, där
läsaren sannolikt i framtiden interaktivt kommer att konsumera
nyheter och kommunicera med andra – både privat och i jobbet -

under en större del av dagen, exempelvis under spårvagnsresan, på
hotellet eller i mobiltelefonen. Flera framtida mediatjänster kommer vara interaktiva och där vi kan kommunicera med andra, på för
allmänheten åtkomliga medieväggskärmar, med videobloggar och
direktlänkar, där skräddarsydda annonserbjudanden baserade på
individuella intressen riktas till läsaren via dennas personliga mediearmband. Mediehusens roll är att förmedla information, annonser
och erbjudanden som ligger inom användarens profil. En framtidsvision som inte kändes vara alltför långt bortom horisonten…
Hur skall då mediehusen få betalt?
Frågan hur man skall få betalt för det arbete som utförs, är en svår
fråga att finna lösning på. En lösning är att använda IT-verktyg
som förhindrar gratissnyltning av material som bearbetats och
förädlats, och lagts ut på webben. I USA bl a finns sajter med
nyhetstjänster, som man måste vara betalande medlem i för att få
tillgång till och därigenom får producenten betalt av mediekonsumenten. Ofta rör det sig om nischade nyheter och intäkter som oftast kommer från annonsörerna. Dimce menar att det även i Sverige
är lättare att tjäna pengar på nischade sajter, såsom ”Familjeliv”,
”Bröllopstorget” och ”Odla.nu”, jämfört med de generella sajterna.
Hur ter sig då framtiden för GP?
Lokala nyheter med lokal förankring kommer fortsatt vara GP:s
starka sida och det kommer att utvecklas tillsammans med andra
aktörer på marknaden menar Dimce. Kanske förändras pappersupplagan åt det mer glassiga och exklusiva hållet för dem som har råd.
Men att papperstidningen kommer att förändras och utvecklas till
något nytt, det vet vi med visshet.
En spännande framtid står framför oss.
Text: Lotta Abrahamsson
Foto: Lasse Boström
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Lena Mossberg förklarar det där med

”storytelling”
Det var en gång… precis så börjar alla bra historier eller
rättare sagt en gång i tiden så började de alla på det sättet,
så frågan är hur börjar man nu?
I torsdags liksom många andra torsdagar strax före klockan tolv,
så gick det en sällsam ström av människor som bara verkade ha ett
mål i sikte, Avenyn 3. Den här dagen, kanske på grund av det höstruskiga vädret eller för att man ville försäkra sig om en bra plats, så
var det inget under vägen som stal uppmärksamheten. Det skulle
möjligtvis vara Magnus Uggla som stod utanför Park Hotell och
väntade. Men nej, inte ens han fick mig att stanna upp i min färd till
Avenyn 3 och den väntande lunchen. Den här dagen var dessutom
speciell. Inte bara för att jag skulle skriva om föredraget utan att
det var Lena Mossberg, professor i marknadsföring på Handels i Göteborg som skulle inviga oss i allt som är värt att veta om storytelling kopplat till marknadsföring. Nåja, i alla fall ge oss en introduktion i detsamma. Och förresten det är samma Lena Mossberg som
tillsammans med Malin Sundström fick Kurslitteraturpriset 2009.
Lena har skrivit ett antal olika böcker och flera av dem har koppling
till just skapandet av upplevelser. För cirka tre år sedan kom så
boken ”Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin” som
är ett lysande exempel på en förening av det akademiskt teoretiska
och den konkreta praktiska tillämpningen. Den boken skrev Lena
tillsammans med Erik Nissen Johansen från företaget Stylt (www.
stylt.se) där Lena stod för det akademiska och Erik visade med olika
exempel på tillämpningen.
Det som var banbrytande i deras samarbete var att det innan de skrev
boken var mycket knapphändigt belyst i litteraturen hur storytelling
kan användas som ett strategiskt instrument i marknadsföringen.
Lena berättade att det finns en mängd varianter av storytelling och
här är några exempel:
• Varumärkeshistorien – Harley Davidson
• Reklamhistorien - ICA
• Organisationshistorien – historier inom organisationer
• Konsumenthistorien – om användare
• Historien om historien – Janne Carlsson, SAS eller
Ingvar Kamprad, IKEA
• Konceptet som berättelse – man bygger produkten som ett koncept
och det var om detta som hennes och Eriks bok handlade om.
Enligt Lena finns det några faktorer i en berättelse/historia av det
konceptuella slaget som måste till för att den skall attrahera/appellera till konsumenter/kunder. Alla behövs inte alltid men det
går inte att ignorera samtliga.
Berättelsen kan exempelvis:
• Tala till mänskliga behov som gör livet meningsfullt
• Involvera oss känslomässigt
• Stimulera fantasi och föreställningar
• Kommunicera kunskap
• Roa och ge uppmärksamhet
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Vi fick några intressanta exempel på tillämpningar som är uppbyggda enligt dessa principer. Ett var Stora hotellet i Fjällbacka
som har temat jorden runt på 23 rum där rummen med souvenirer
från världens alla hörn är uppbyggda runt en fiktiv kaptens resor
på de sju haven. Restaurang Joe Farelli’s i Göteborg bygger på en
fiktiv historia om en italiensk familj som öppnade en restaurang i
USA och som sedan i jakten på att etablera sig i Europa hamnade i
Göteborg. Allt berättat med humor och värme på ett sätt som gör
att den kanske skulle kunna vara sann.
Upplevelseindustrin eller som det kallas destinationsutveckling
har varit bra på att ta till sig det här konceptet och ett tydligt exempel på detta är alla rundvandringar/resor i X fotspår vare sig det
är Marco Polo, kommissarie Wallander, Lisbeth Sallander eller Arn.
Som jag ser det har plötsligt avkrokar i vårt land blivit ”hotta” pga.
en litterär gestalt eller för att det har hänt något uppseendeväckande på just den orten.
Då är marknadsföringen av Glasriket och den bohuslänska
skaldjursresan exempel på ett traditionellt upplevelsekoncept.
En viktig frågeställning är om historien måste vara sann eller om
den kan vara fiktiv. Enligt Lena är det en balansgång beroende
på användningsområdet, vilket samförstånd som finns, vad som
utlovas och målgruppen man vänder sig till. Målgruppen vill inte
känna sig lurad, så historien, om den inte alldeles uppenbar är
fiktiv såsom i litterära berättelser, måste på något sätt flagga för
att den bara nästan är på riktigt. En klar konkurrensfördel är, berättade Lena, att ett storytellingkoncept är svårt att kopiera. Plötsligt
var det dags för frågor. Men vart hade tiden tagit vägen? Det var
ju precis som i alla bra sagor, vi hade andäktigt lyssnat men vad är
slutet på storyn att företaget lever lycklig i alla
sina dagar eller?

Text: Ann Margreth Hellberg
Foto: Lasse Boström

Fotnot: Det finns många aspekter på storytelling och här är några länkar till
några hemsidor för dig som vill veta mer www.creatingthe21stcentury.org,
www.storytelling.org, www.storytelling.se och sedan skall du
naturligtvis köpa/låna Lenas och Eriks bok om storytelling

A K T I V I T E T S B E VAKNING

Dressed for success
Sällan har en CHV-aktivitet blivit fullbokad så snabbt som kvällsträffen Dressed for Success den 8 oktober. Både manliga och
kvinnliga medlemmar ville lyssna till stilkonsulten Agneta Johanssons tips om hur vi på bästa sätt klär oss för att lyfta fram våra
bästa sidor och göra ett bra intryck i affärslivet.

Agneta Johansson från Make it Agneta inledde träffen med att dela
in åhörarna i mindre grupper som fick gissa hennes ålder, yrke,
bil, bostad, civilstånd med mera. Med detta ville hon illustrera det
faktum att det bara tar oss 5-10 sekunder att bedöma en annan
människa utifrån hans/hennes utseende. Vi får med andra ord aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Vi är alltid vandrande
reklampelare för oss själva.
Många av oss har inte klart för oss vilka färger och stilar vi egentligen passar i. Agneta menar att ungefär 80 % av innehållet i våra
garderober aldrig används. Det lönar sig alltså att ta reda på vad
man passar i för att undvika impulsköp som bara blir hängande.
En grund i att hitta sin stil är att veta vilka färger man har. Färger
påverkar oss mer än vi tror, både när det gäller kläder, inredning,
symboler och annat. Exempelvis blir vi ”triggade” av rött, gult
signalerar pigghet, grönt är lugnande och blått signalerar ordning
och reda. Alla kan bära alla färger, det handlar bara om att hitta
rätt nyanser. Agneta delar in människor efter årstider; vinter, vår,
höst och sommar där vinter och sommar klär i olika kalla färger
medan vår och höst klär i varma färger. En ledtråd till vilka färger
man passar i kan vara att titta på vilka färger man har valt i sin
inredning hemma.
För att skapa en funktionell garderob bör du bygga upp en basgarderob i de basfärger som just Du passar i. Allt ska kunna kombineras! Basgarderoben ska inte bestå av för många färger, och man
bör inte blanda varma och kalla färger. Sedan kan man förnya och
lägga till färg genom blusar, toppar, skjortor, scarves, slipsar och
accessoarer.
När det gäller affärer poängterar Agneta klädernas inverkan på de
signaler vi sänder ut. Det syns när man trivs med sig själv och

sina kläder! Detta gäller även inredningen på företaget och dess
grafiska profil. Färg, form och stil ska hänga ihop för ett enhetligt
intryck när vi presenterar företaget. Tänk också på hur entrén ser
ut, där ges det första intrycket av företaget.
Kvällen avslutades med frågestund och många medlemmar bokade
in sig på en personlig styling hos Agneta där allt från färger och stil
till glasögon, frisyr och make up gås igenom.
Stiltips för kvinnor:
• Skor, handväska och handskar ska ha samma färg.
• Korta kvinnor bör inte ha lång kappa eller för långa kjolar.
Ton i ton förlänger.
• Klackar ger smalare ben.
• Ta hjälp med att köpa rätt bh-storlek.
70% av alla kvinnor köper fel storlek!
• Byxor sitter perfekt när 8 fingrar går in mellan kroppen och byxan.
• Köp inte för stora ytterplagg!
Stiltips för män:
• Skor och skärp ska ha samma färg.
• Använd samma färg på strumpor och byxor.
• Korta män bör inte ha för långa överrockar, ska sluta ovan knäet.
• Bär inte mer än 3 färger samtidigt.
• Bredd på slipsen väljs efter storlek på mannen.
• Se till att skjorta och kavaj ligger slätt mot halsen.

Text: Helena Engblom
Foto: Lasse Boström
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T ema – Aktuellt på H andelshö gskolan

Det går bra för Handelshögskolans studenter
För andra året i rad har Handelshögskolan genomfört en uppföljande undersökning av de studenter som tagit examen, i detta fall
under 2008. Undersökningen visar att det går bra för skolans examensstudenter, finanskrisen till trots. Hela 86 % hade ett arbete
inom sex månader efter avslutad utbildning. Dessutom hade 51 % tackat ja till ett jobberbjudande redan innan de var klara. Bara
tre procent av de tillfrågade var arbetssökande och fyra procent hade valt att studera vidare.
Några andra positiva siffror:
• 95 % av de tillfrågade skulle rekommendera Handelshögskolan
till blivande studenter
• 62 % av examensstudenterna hade internationell erfarenhet när
de avslutade sin utbildning
• 86 % av examensstudenterna upplever att arbetsuppgifterna på
deras första arbete är kvalificerade
• 97 % har erfarenhet från till exempel kårarbete och extrajobb
parallellt med studierna
Undersökningen genomfördes bland de som tagit ekonomie kandidat- eller magisterexamen från Handelshögskolans Ekonomprogram, Handelshögskolans Logistikprogram, Samhällsvetenskapligt
miljövetarprogram eller fristående kurser, samt de som tagit en
juris kandidatexamen från Juristprogrammet. Examinerade från
Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingick
inte i undersökningen. Urvalsgruppen omfattade 461 personer och
svarsfrekvensen var 69 %.
Partnerprogrammet 10 år
Handelshögskolans strukturerade samarbete med näringslivet –
Partnerprogrammet – startade 1999 och har idag ett 40-tal företag som partners. Den 3 november firades 10-årsjubileet med en
eftermiddag om näringslivets framtid. Handelshögskolans forskare
och experter diskuterade tillsammans med inbjudna gäster vilka
trender och vilken utveckling näringslivet kan vänta sig de närmsta
åren, sett ur både lokalt, regionalt och globalt perspektiv. En återkommande synpunkt var att förändring är viktigt. Att våga tänka
nytt och att acceptera förändringar skapar möjligheter och framgång. Hållbar utveckling nämndes av många, liksom utvecklingen
i Indien och Kina.

I programmet medverkade bland annat Carl Bennet, Håkan Larsson,
Maureen McKelvey och Ramnath Narayanswamy.

Hälsningar,
Handelshögskolan

Jobb att söka
Varje vecka hoppas man intensivt att det skall visa sig att
det blir en ökning av antalet jobb som finns att söka.
Tyvärr visar det sig att antalet nya jobb ligger på samma
låga nivå som det gjort vid varje vecka tidigare under 2009. Det
finns idag ingen tendens till någon ökning, och detta oavsett
vilken ort vi bevakar.
Vi får innerligen hoppas att trenden vänder uppåt
under 2010!
Text: Bo Ribbenholt
Foto: Lasse Boström
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”Så ser banken på din kreditsituation
- ta tempen på ditt företag” KPMG
Taus Wolfsberg och Niklas Rohdin från KPMG Transaction Services gästade CHVs torsdagslunch den 14 maj i år. De bjöd på ett
föredrag som handlade om de processer och parametrar som bankerna bedömer vara mest relevanta i samband med kreditbedömning av nya och befintliga kunder och hur företagen på bästa sätt kan förbereda sig inför bankens utvärdering.

Säkerhet och precision i periodbokslut inger förtroende för att bolagets ledning har kontroll över verksamheten. KPMGs erfarenhet
från företagsförsäljningar är att säljaren har en relativt bra bild av
företaget i goda ekonomiska tider men sämre när det går dåligt.

Niklas Rohdin och Taus Wolfsberg

Den senaste tidens ekonomiskt svåra period har inneburit problem
för många företag. Vi befinner oss i en global lågkonjunktur med
strukturella problem i viktiga branscher och allvarliga störningar
i kredit- och finansmarknaderna. Som ett resultat av detta ökar
också kraven på kreditgivarna.
Det finns en rad viktiga frågor för bankerna att ställa för att bedöma risken i en verksamhet vid en kreditprövning. Den första
som nämns handlar om bolagets marknadsposition. Tillhör bolaget
ett volym- eller premiumsegment, vilken tillväxtpotential finns
och hur kommer tillväxten att se ut i framtiden? Även konkurrenssituationen måste beaktas i detta sammanhang. Vidare bedöms
bolagets känslighet med avseende på kunder, leverantörer, nyckelpersoner, teknologi och så vidare.
Banken gör vidare en finansiell utvärdering där det är av största
vikt att företaget kan tillhandahålla en uppdaterad affärsplan för
senaste tidens utveckling samt finansiella prognoser som är uppdaterade och trovärdiga vad gäller till exempel volym, prisutveckling och kassaflöde. Precision i tidigare budgetar och prognoser
bedöms också. Allt detta utvärderas mycket mer noggrant idag då
banken behöver känna förtroende för att system och processer
bakom ovannämnda faktorer fungerar.
Banken bedömer även företagets värde och hur det har förändrats.
Generellt sett har det skett en negativ utveckling av värdet den
senaste tiden om man ser till resultatutveckling, antal potentiella
köpare, multipelvärdering samt förvärvsfinansiering. Det senare för
att avgöra hur bolagets ägare kommer agera och vilka exitmöjligheter som finns om banken tvingas realisera panten.
Företagets ledning utvärderas också. Hur följer ledningen upp utvecklingen i bolaget, vilka parametrar följs upp och utvärderas?
På vilken detaljnivå görs uppföljningen för koncern, dotterbolag,
affärsområde och kostnadscenter? Vilka nyckeltal används och
är dessa relevanta och vilken är uppföljningsfrekvensen, vecka,
månad, kvartal, halvår?

En annan viktig faktor i bankens bedömning är likviditeten i bolaget och hur ofta och på hur lång sikt den prognostiseras. Bolaget
bör ha en översikt över vilka krediter som finns på kort och lång
sikt och vilka möjligheter bolaget har att skapa likviditet genom
att exempelvis försena leverantörsbetalningar, senarelägga investeringar eller förkorta kundkrediter. Det är viktigt att vara proaktiv
och arbeta långsiktigt då det i en desperat situation är svårt att
förhandla med leverantörer och kreditgivare. Kopplat till detta är
även företagets förmåga att reducera sin kostnadsmassa i samma
takt som intjäningsförmågan minskar. Företaget behöver ha ett
schema över fasta respektive rörliga kostnader kopplat till likviditetsplanen för att i god tid kunna genomföra kostnadsnedskärningar som ger utslag först på längre sikt.
KPMG ser inga regionala skillnader i hur svårt det är att beviljas
krediter utan att det snarare är beroende av bransch. Det är risken i verksamheten som avgör och utvecklingen går mot en allt
större skillnad mellan hög och låg risk där bankerna tenderar att
hålla igen trots bra investeringsprospekt. För bara något år sedan
var det vanligt med belåningsnivåer på 80 till 90 procent, KPMG
bedömer att det kommer ta upp mot 10 år innan vi är tillbaka på
den nivån. Det förekommer också en rädsla från bankernas sida
att ingå långsiktiga avtal då förutsättningarna i ekonomin snabbt
kan ändras. Bankernas alltmer restriktiva förhållningssätt har resulterat i en tätare kontakt med kunderna och ett större intresse
för deras dagliga drift, banken är därmed mer insatt i företagens
verksamhet än tidigare. Många mindre företag upplever att de
måste lägga ner mycket arbete på att kartlägga verksamheten och
presentera rutiner och processer. Likviditetsplanering är något som
ökat i betydelse med anledning av det ogynnsamma ekonomiska läget och som bör ägnas stor noggrannhet och fokus. Detta kan vara
skillnaden mellan konkurs och överlevnad, men många företag har
problem med att prognostisera kassaflöde på ett rättvisande sätt
då det till stor del beror på kunders och leverantörers agerande.
Avslutningsvis konstateras att det i nuläget är fler bolag som går i
konkurs på grund av kassaflödesproblem än att det egna kapitalet
är förbrukat.

Text: Karin Ewerlöf
Foto: Lasse Boström
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Nätverka med framgång! – del 2
Vi kommunicerar allt mer via e-post, mobil, sms, mms, chattar, Facebook mm. Vissa människor är ständigt uppkopplade och nåbara.
Däremot träffas vi inte lika ofta som förr. Goda relationer skapas
främst genom personliga möten, vilka sedan kan upprätthållas via
telefon, e-post etc. Det går definitivt fortare att lära känna varandra via ett personligt möte, med tanke på att 90 % av det vi kommunicerar är icke-verbalt. Jag pratar alltså om kroppsspråk, mimik,
tonfall och ögonkontakt, saker som verifierar att vi menar det vi
säger och som ingjuter förtroende, tillit och engagemang. Och handen på hjärtat, visst är det just det som vi köper, och gärna betalar
lite extra för, som kunder - snabb och personlig service, engagemang, känslan av att vara en viktig kund som får det där lilla extra.
Efter att ha träffat tusentals människor i olika jobbrelaterade sammanhang, mässor, seminarier och andra aktiviteter, är jag smått
förvånad över den brist på social kompetens som råder. Många
människor tycks osäkra på hur de skall bete sig i en rad olika situationer. Är det så att rädslan att göra bort sig eller framstå som
dum är större än önskan att få en affär eller finna kunskap som kan
lösa ett problem?
Hur beter man sig då när man stiftar nya bekantskaper med hittills
okända människor?
• Förbered dig! Att åka på en mässa, delta på ett event eller seminarium är ingen belöning utan en del av arbetet. Rätt hanterat blir
det givande för dig som individ också.

Sarah Häger

• Vilka företag och personer kommer att vara där? Läs på lite på
nätet eller se om det finns en officiell deltagarlista. Bär namnbricka, det underlättar kontaktskapandet.
• Registreringen eller buffén/fikabordet är platser där det är lätt
att få kontakt. När du väl står med kaffekannan i handen är det lätt
att servera personen intill och vips är isen bruten genom de enkla
orden – Önskas kaffe? Omtänksamhet och initiativförmåga är ett
gott första intryck.
• Ställ öppna frågor: hur, vem, vad, var, vilken och när. Exempelvis
-Hur känner du…? -Vad fångade ditt intresse…? Vilket föredrag
ansåg du…? och så vidare. Ett tips är att ersätta Varför med Hur,
för att undvika att personen du talar med känner sig trängd.
• Att avsluta ett samtal brukar faktiskt vara svårare än att inleda
ett. -Trevligt att träffas, räcker gott. Har ni mycket gemensamt,
byt visitkort på ett tidigt stadium för att kunna boka en lunch eller
ett möte på tu man hand istället. På så vis hinner du prata med
fler. Glöm inte att följa upp dina nya kontakter. Det är nu du börjar
bygga relationer.
Sist men inte minst, slappna av och ha roligt!
Ta inte dig själv på för stort allvar så skall du
se att mingel och nätverkande tar dig till helt
nya nivåer.
Lycka till!
Anneli Egestam, Egestam Marketing
– Man kan inte skaka hand via mail

Du är en av initiativtagarna och den drivande kraften bakom relativt nybildade
föreningen inom Handelshögskolans i Göteborgs Studentkår Handels Kvinnliga
Nätverk, HKN. Berätta!
Det stämmer, jag hittade ett behov som inte
ännu fyllts av någon annan studentförening
vid HHGS och grep tillfället. Vi inom HKN
vill inspirera, engagera och motivera kvinnliga studenter på Handelshögskolan genom
att skapa en plattform för nätverkande,
anordna företagsevent, inspirationsevent
och som till exempel att springa Vårruset
tillsammans med Nordea & AP2.
Hur fick du idén?
Via ett event på Ekan träffade jag Anneli
Egestam som bland annat arrangerar seminarier för professionella kvinnor i arbetslivet och övertalade henne att få gå
på Entreprenörs- och Ledarskapsdagen
för kvinnor, ett av hennes event, trots
att jag är student. Under kvällen tyckte
jag att det här var en fantastisk idé med
en plattform för kvinnligt nätverkande. På
vägen hem insåg jag att det här behövs
på Handelshögskolan. Efter många timmars arbete är HKN idag den största och
snabbast växande kårföreningen på Handels med över 500 tjejer som medlemmar.
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Vad vill ni uppnå?
Vi vill hjälpa tjejer att ta sig framåt genom att hjälpa dem att nätverka genom att
bland annat ordna nätverksträffar. Vi vill
sätta tjejerna i fokus och få dem att känna
sig så viktiga som de faktiskt är.
Hur kan vi inom CHV hjälpa till?
Vi söker kvinnliga mentorer till våra adepter samt sponsring, företag som vill synas
tillsammans med oss och som fokuserar på
kvinnor som snart kommer vara examinerade. Just nu jobbar vi med att hitta sponsorer för att kunna dra igång vår verksamhet
ordentligt samt med att utveckla ett mentorskapsprogram för tjejer som läser sitt
sista studieår.
Gå gärna in och titta på vår hemsida www.
HKN.nu. Där hittar du både mer information
om oss och kontaktuppgifter!
Hoppas vi ses!
Text: Jenny Gustavsson
Foto: Lasse Boström

P O STEKON

Ordförande har ordet
Nu är det snart dags att börja summera året. Av någon anledning gick det här året snabbare än det förra året. Undrar var det beror
på? Alla man träffar säger på detta sätt så något ligger det väl i det uttalandet. Man kan dock konstatera att även i år blir det
jul! Karta och terräng stämmer!
Minns du det gamla ordspråket om kartan och terrängen? Om kartan och terrängen inte stämmer så gäller kartan! Eller var det terrängen?
Träffade nyligen en person som berättade om när ett större orienteringslopp
skulle genomföras. Kartor hade tryckt upp i stort antal. Av misstag hade en
liten prick hamnat på tryckunderlaget. För orienterare betyder en sådan prick
att här ligger en stor sten. De kartor som nu distribuerats till alla deltagarna
hade alltså fel information. Det är naturligtvis inte en önskvärd egenskap för
en karta när man springer ute i skogen och letar efter kontrollen. Vad skulle
man göra? Byta ut alla kartor med alla problem det kunde innebära. Flera
deltagare skulle kanske springa ut med den gamla versionen. Nej, svaret var
att på en lastbil köra ut en stor sten och lägga på ”rätt plats”. Ett exempel
på att om kartan och terrängen inte stämmer så kanske det ibland är lättare
och bättre att ändra terrängen.
Vad är då karta och terräng inom CHV? Den frågan i lite omformulerat skick
hade CHV styrelse på bordet i slutet av november vid ett endagars strategimöte. Vi ser fram mot att redovisa resultatet av denna diskussion för dig
som medlem.
Att döma av deltagarantalet på de aktiviteter vi genomför vet vi att karta
och terräng stämmer på många sätt stämmer. Bara i oktober var det mer än
en medlemsaktivitet i veckan! Hoppas du hade möjlighet att närvara vid
någon av dessa aktiviteter.
Avslutningsvis, jag och alla mina kollegor i CHV styrelsen vill nu önska dig en
god avslutning på detta år så syns vi på olika sätt under nästa år!
Hans

I nästa nummer:
Fastigheter
Fastigheter, fasta värden och bestående strukturer eller bubblor, spekulationer
och prisrace? Fastighetsmarknaden är ständigt i ropet och påverkar oss alla på
något vis såväl privat som i yrkeslivet. Postekon ger sig oförskräckt i kast med
detta tema i nästa nummer, det första för 2010. Ett nytt årtionde bär med sig nya
löften och farhågor. Får vi se en repris av det ”glada tiotalet” och får vi i så fall
se en upprepning av det årtiondets stora katastrofer? Ett är säkert, CHV kommer
att fortsätta arbeta för att ge oss medlemmar upplevelser och tankeställare i
glada vänners lag och Postekon kommer att finnas på plats med pennan i hand.
Full fart framåt och business as usual med andra ord.
God jul och Gott nytt tiotal önskar,
redaktionen@chv.se
/ Daniel & Daniel
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DON’T GO WITH
JUST ANYONE
CHOOSE
VOLVO TRUCKS
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