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E N  S K O L A  S O M  S TÄ R K E R  S V E R I G E

Under 2015 har Handelshögskolan fortsatt att arbeta för att stärka sin 
position som den ledande handelshögskolan i Norden. För att kunna göra detta 
krävs konstant rörelse och utveckling. Vi blir mer internationella, vi arbetar hårt 

för att stärka kvinnors position på skolan, vi utvecklar utbildningarna och 
vi finner nya vägar till finansiering.

Lars Strannegård
Rektor, Handelshögskolan

Jag har nu varit rektor i drygt ett och ett halvt år och 
det har varit en arbetsam, stimulerande, spännande 
och framför allt energigivande tid. Det är en ynnest 
att få verka vid ett lärosäte med en stolt historia i 
en omtumlande samtid och en utmanande framtid. 
Handelshögskolans grunduppdrag är att stärka Sveriges 
konkurrenskraft genom forskning och vetenskapligt 
underbyggd undervisning. Det har vi historiskt gjort 
och fortsätter oförtrutet att göra på ett mycket kraftfullt 
sätt. Vi bidrar effektivt till vårt lands konkurrenskraft, 
trots att vi är en relativt liten skola som till skillnad från 
andra lärosäten i Sverige inte får vår huvudsakliga 
finansiering från offentliga medel. 
 Vi rankas av Financial Times som den ledande 
handelshögskolan i Norden, och har nu gjort det nio år 
i rad. På OMX30, de företag som har de mest omsatta 
aktierna på Stockholmsbörsen, har var tredje medlem i 
ledningsgrupperna och var femte styrelseledamot gått 
på Handelshögskolan. Bland de kvinnliga styrelse-
ledamöterna har 41% gjort det. Personer med en 
bakgrund från Handelshögskolan spelar en viktig roll i 
näringslivet, organisationer, kultur och politik. Därmed 
spelar skolan en mycket viktig roll i samhället och för att 
stärka Sverige. 
 Att kunna förstå sin omvärld är en viktig nyckel 
till framgång, oavsett om det gäller att kunna förutspå 
trender och behov, kommunicera, leda människor 
i rätt riktning eller hitta effektiva lösningar. Men 
dagens omvärld förändras snabbt. Det som räknas 
som vår omvärld idag kommer att se annorlunda ut 
imorgon. Nya marknader ökar i betydelse, vi reser 
mer, internet suddar ut gränser och vi möter nya 
kulturer på ett helt annat sätt än förr. Även Sverige 
förändras snabbare än tidigare. 

 Detta skapar stora möjligheter för den som förstår 
sin omvärld. Det är därför viktigt att Handelshögskolan 
är en internationell miljö där man möter andra kulturer, 
språk, vanor och idéer. En miljö där band knyts långt 
över de traditionella gränserna. Därför finns 35 olika 
nationaliteter representerade bland våra masterstudenter 
där sammanlagt 40% av studenterna kommer från 
andra länder än Sverige. Därför finns det lärare från 
18 olika länder på Handelshögskolan. Och därför 
samarbetar vi med de ledande handelshögskolorna i 
världen i olika nätverk.
 Till skillnad från andra lärosäten i Sverige får 
Handelshögskolan inte sin huvudsakliga finansiering 
från offentliga medel utan är beroende av många 
olika finansieringskällor. Våra utländska konkurrenter 
finns ofta i länder där givarkulturen är mer utbredd 
än i Sverige och många får även ta ut studieavgifter 
av nationella studenter. Därför är vår finansiering en 
strategisk utmaning och det är av yttersta vikt att för 
våra intressenter visa vilken nytta de kan ha av oss och 
vilken viktig roll Handelshögskolan spelar för Sveriges 
konkurrenskraft. 
 Jag vill slutligen passa på att rikta ett stort och varmt 
tack till studenter, alumner, partnerföretag, styrelse, 
medarbetare och alla andra som har Handelshögskolan 
nära sitt hjärta. Tillsammans har vi Handelshögskolans 
framtid i våra händer.
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H A N D E L S H Ö G S K O L A N  I  S T O C K H O L M  2 0 1 5
–  E N  Å R S Ö V E R S I K T

Under året som gått har Handelshögskolan i Stockholm fortsatt att arbeta med 
utvecklingen av skolan. Nyckelord har varit internationalisering, mångfald 
och finansiering. Stora utmaningar och möjligheter ligger framför oss, vilket 
är grunden för det arbete vi gör. Med rätt utveckling av skolan kommer vi att 

fortsätta ha en handelshögskola i världsklass, men förändringar behövs.
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HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM – FORTSATT NUMMER ETT

Under 2015 befäste Handelshögskolan sin position som den ledande handelshögskolan 
i Norden och Baltikum. För nionde året i rad utsåg Financial Times oss till bästa handels-
högskola i denna region. Huvuduppgiften för Handelshögskolan är att stärka Sveriges 
konkurrenskraft. För att kunna göra detta är det väldigt viktigt att undervisningen är baserad 
på forskning av mycket hög kvalitet. Vi når framgång genom att erbjuda utbildningar som 
lockar de bästa studenterna, erbjuda en akademisk miljö som lockar de bästa lärarna samt 
erbjuda ett sammanhang som lockar de bästa arbetsgivarna.

ÖKAT SÖKTRYCK

Tydliga tecken på framgång under 2015 är bland annat att söktrycket till Handelshögskolans 
båda kandidatutbildningar ökade under året. Kandidatprogrammet i Business and Economics 
blev Sveriges mest efterfrågade kandidatprogram (flest sökande per utbildningsplats). 
Kandidatprogrammet i Retail Management flyttade från Norrtälje till Handelshögskolans 
lokaler i Stockholm och söktrycket ökade med 75%.

LOCKA DE BÄSTA TALANGERNA

Handelshögskolan vill locka de bästa talangerna. Därför är det viktigt att göra skolan mer 
attraktiv i de grupper som är mindre väl representerade bland dem som söker till skolan 
idag. I detta ingår även att öka antalet kvinnliga sökande. För att nå målen fortsätter vi 
på den inslagna vägen med satsningar för att ge studenterna en bredare utbildning och 
därmed ytterligare insikter om sin roll i samhället. Exempel på sådana satsningar är Global 
Challenges och Art Initiative.

UTVECKLAD KOMMUNIKATION FÖR EN BREDARE MÅLGRUPP

För att tilltala en bredare målgrupp nationellt såväl som internationellt har vi under 2015 
även intensifierat arbetet med att utveckla skolans kommunikationsmaterial. Form, färger, foto 
och texter utvecklas för att tilltala den bredare målgruppen.

GLOBAL CHALLENGES – STORA FRÅGOR FÖR MÄNSKLIGHETEN

Global Challenges är en ny del av Kandidatprogrammet i Business and Economics som 
innebär en utökad studieplan. Syftet är att ge studenterna en helhetssyn på omvärlden och 
skapa förståelse för sin roll i ett större sammanhang. Inom ramen för Global Challenges 
kommer studenterna att fokusera på globala utmaningar som t ex fattigdom, integration 
och klimatfrågor. 

ART INITIATIVE – KONST I SKOLAN

De omfattande satsningarna på konst och humaniora, vilka baseras på generösa donationer, 
har fortsatt att utvecklas under 2015. Satsningarna syftar både till att stärka Handelshögskolans 
attraktionskraft som mötesplats och att ge studenterna en bredare kunskapsbas, bortom 
ekonomiämnena, till nytta för deras utveckling som människor och framtida ledare.
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E N  A L L T M E R 
I N T E R N AT I O N E L L  S T U D I E M I L J Ö 

-  AV  G O D A  S K Ä L

V I K T I G T  AT T  R A N K A S  PÅ  E N 
I N T E R N AT I O N E L L  M A R K N A D

När högt kvalificerade studenter ska 
lockas till Sverige är internationella 
rankningar en viktig faktor. Att 
Handelshögskolans masterprogram i 
Finance under året rankades som nr 
12 i världen är därmed en stor och 
viktig framgång. Ambitionen är att hela 
tiden stärka såväl programportföljens, 
som de enskilda programmens 
konkurrenskraft. Under 2015 gjordes 
bland annat ett omfattande arbete för 
att utveckla ett nytt masterprogram i 
Business and Management. Samtidigt 
avvecklas masterprogrammen i 
marketing respektive management, vilka 
var för sig inte bedömts ha en tillräcklig 
attraktionskraft på den internationella 
marknaden. Skolans förmåga att 
skapa ”brain-gain” illustreras av att 
en majoritet av masterstudenterna 
från andra länder än Sverige önskar 
få sitt första arbete efter examen i 
Sverige. För att lyckas ta sig in på 
den svenska arbetsmarknaden finns en 

ökande förväntan från studenterna om 
professionell hjälp, stöd och service 
från Handelshögskolan. För att svara 
upp mot dessa förväntningar krävs 
ytterligare arbete och satsningar.

 
N Ä R A  K O P P L I N G  T I L L 
S A M H Ä L L E T

För att bygga en framgångsrik 
handelshögskola är det viktigt med 
en nära koppling till samhället, både 
lokalt och internationellt. Under 
2015 grundades Handelshögskolans 
International Advisory Council, 
bestående av ledare från ett antal 
mycket namnkunniga handelshögskolor 
och universitet i Europa, USA och Asien.
 Vårt nära samarbete med 
näringslivet märks bland annat genom 
Partnerprogrammet, som under 2015 
växte till att omfatta 109 företag. Detta 
samarbete är viktigt för vår finansiering 
och avgörande för studenternas 
möjlighet att träffa representanter från 
företagen och arbeta med verkliga 
praktikfall. 

Handelshögskolan konkurrerar idag på en 
utbildningsmarknad som i hög grad har 

internationaliserats. För att vi ska locka de bästa 
svenska studenterna krävs, framför allt vad gäller 

portföljen av utbildningar på masternivå, att skolan 
kan erbjuda en internationell studiemiljö. Detta 

innebär att hälften av studenterna på masternivå ska 
vara från andra länder än Sverige. Några, men ännu 

inte alla av våra masterprogram når denna nivå.  
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S PÄ N N A N D E  F O R S K N I N G 
PÅ  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  U N D E R  2 0 1 5

Handelshögskolan är känd för att bedriva forskning av världsklass och 
för att koppla samman forskning, utbildning och näringsliv. 

Det finns en mängd pågående forskningsprojekt som representerar den 
styrka, energi och mångfald som utmärker Handelshögskolan. 

MISUM / MISTRA CENTER FOR SUSTAINABLE MARKETS
 

HÅLLBARHETSKOMMUNIKAT ION I  BÖRSBOL AG

Walking the talk är en rapport som gjordes av master-
studenterna Uta Hönemann och Elisabet Ålander med Lin 
Lerpold som handledare, som kom fram till att majoriteten 
av Sveriges 72 största börsbolag inte lever upp till sin 
hållbarhetskommunikation. Rapporten fick genklang i 
branschen och stor mediauppmärksamhet. 
 

SAMARBETE  I  KR IS 

Marijane Luistro Jonsson skrev en doktorsavhandling om att 
samarbete ökar i tillfälle av kris, en avhandling som hon 
även fick pris för från Karolinska Institutet.

INSTITUTIONEN FÖR FINANSIELL EKONOMI / 
SWEDISH HOUSE OF FINANCE 
 

F LERA  ART IK L AR  I  HÖGT  RANKADE  T IDSKR I F TER 

Forskningen hör till de ledande inom Europa och innefattar 
bland annat bolagsstyrning och kompensation, hushållens 
investeringsbeslut, företagens belåning och finansiering, 

pensionsdesign, hållbarhet och neurofinance. Under 
året publicerade gruppen flera artiklar i internationella 
välmeriterade tidskrifter och var väl representerade vid alla 
ledande konferenser. 
 

VARFÖR  OC H N ÄR  DET  FUN GERAR 

Mariassunta Giannetti är en av flera framstående forskare på 
institutionen. Hon har ett stort forskningsintresse i corporate 
finance och financial intermediation. En stor del av hennes 
arbete utforskar hur olika finansiella arrangemang fungerar 
och varför de leder till önskvärda resultat i vissa situationer 
och tidsperioder, men inte i andra.

INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI  
 

PÅVERKAN AV  POS I T IVA  FÖRMÖGENHETSC HOC KER

Erik Lindqvist (HHS) har tillsammans med David Cesarini 
(NYU), Börn Wallace (University of Cambridge) och Robert 
Östling (IIES) undersökt om positiva förmögenhetschocker i 
form av lotterivinster påverkar vuxnas och barns hälsa, samt 
barns kognitiva utveckling. Resultatet visar att effekten av 
förmögenhet på dessa utfall är mycket liten.

M a r i a s s u n t a  G i a n n e t t i ,  P r o f e s s o rA s s o c i a t e  P r o f e s s o r  L i n  L e r p o l d  o m g i v e n  a v  m a s t e r s t u d e n t e r n a 

U t a  H ö n e m a n n  o c h  E l i s a b e t  Å l a n d e r
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INSTITUTIONEN FÖR FÖRETAGANDE OCH LEDNING 

LEDNIN G AV  KULTUREL L  MÅN GFALD

Laurence Romani har forskat på ämnet Leading Cultural 
Diversity.
 

S T YRNIN G I  IC KE  V INS TDR IVANDE  ORGANISAT IONER

Filip Wijkström har fått anslag för att studera governance 
och styrning i icke vinstdrivande organisationer (universitet 
och kyrkan).  
 

HUR  MATER IAL I TE T  PÅVERKAR  ORGANISAT IONER

Lotta Hultin och Magnus Mähring har forskat om hur 
materialitet (t.ex. digitalisering) ändrar roller, professioner, 
tankesätt och identiteter i organisationer. Ett exempel är 
vården där t. ex. en sjuksköterskas syn på sig själv och sitt 
arbete förändras av teknologi.

INSTITUTIONEN FÖR REDOVISNING OCH FINANSIERING

EKON OMIS T YRNIN G HANTERAR  SPÄNNIN GAR

Martin Carlsson-Wall och Kalle Kraus har visat att 
ekonomistyrning är central för att hantera de spänningar 
som uppkommer i så kallade hybridorganisationer, 
organisationer där flera starka ”logiker” är viktiga 
och ofta står i konflikt med varandra, som inom 
sportorganisationer, äldrevården och ideella 
organisationer. 

CENTER FOR RETAILING    

EFFEK TERN A AV  SKYLTFÖNS TER

Effekterna av butikers skyltfönster har studerats av 
Angelica Blom, Fredrik Lange och Sara Rosengren. Deras 
studier visar att skyltfönster som är mer kreativa blir mer 

framgångsrika i att skapa butiksbesök, vilket ger insikter om 
hur man bäst kan utnyttja befintliga skyltfönster. 

HANTERA  BEROENDEN ÖVER  BOL AGSGRÄNSERN A

Open book accounting (OBA) har Erik Alenius, Johnny 
Lind, och Torkel Strömsten studerat närmare. OBA är en 
redovisningsmetod som har förts fram som ett verktyg för att 
hantera inbördes beroenden över bolagsgränserna.

SIR* / CENTER FOR CONSUMER MARKETING (CCM) 

AVHANDL IN G MED  S TOR  UPPMÄRKSAMHET

Hanna Berg disputerade med avhandlingen Faces of 
Marketing som fick stor uppmärksamhet i media.  
 

CCM:S  F I LM  PÅ  BERÖMD FES T IVAL

CCM producerade en film som antogs till den berömda 
filmfestivalen i New Orleans som arrangeras av Association 
for Consumer Research. 

SIR* / STOCKHOLM CENTER FOR CIVIL SOCIETY STUDIES

REKORDS TORA ANSL AG

SIRs forskningscenter Stockholm Center for Civil Society 
Studies fick rekordstora anslag förra året om ca 25 miljoner 
kronor.
 

ÅRETS  MARKN ADSFÖR IN GSBOK

SIRs förra årsbok blev belönad som årets 
marknadsföringsbok 2015.

* SSE Institute for Research (SIR) är ett nationellt forskningsinstitut för 
ekonomi, med fokus på Business Administration i dess vidaste bemärkelse.

Kalle Kraus,
Associate Professor

Martin Carlsson-Wall,
Associate Professor

Sara Rosengren, Associate Professor.
Rankad av Veckans Affärer som en av Sveriges 101 supertalanger 2015.



C E N T E R  F O R  R E TA I L I N G 
T I L L  S T O C K H O L M

Center for Retailing vid Handelshögskolan  
 (CFR) flyttade under 2015 från Norrtälje till 

nya lokaler i Stockholm. Lokalerna är helt anpassade till det 
treåriga kandidatprogrammet i Retail Management som drivs 
i centrets regi. Den fysiska närheten till Handelshögskolans 
övriga verksamhet och till partnerföretagen bidrar positivt 
till både utbildning och forskning. CFR samarbetar med 
detaljhandeln för att möta branschens behov av akademisk 
forskning och utbildning. Flytten från Norrtälje innebär att 
centret nu befinner sig mitt bland Stockholms rika utbud 
av detaljhandelsföretag, samtidigt som kontakter med 
partnerföretag och skolans fakultet underlättas. 
 CFR har sedan starten visat på nya vägar att samarbeta 
med näringslivet, bland annat genom de så kallade 
Retailklubbarna som alla studenter på kandidatprogrammet i 
Retail Management är knutna till. Här kombineras företagens 
behov med skolans forskning och studenternas utbildning på 
ett konkret sätt som ger tydliga resultat. De företag som är 
engagerade i Retailklubbarna är Accenture, Axel Johnson, 
Coca Cola, Coop, H&M, ICA, IKEA, Svensk Handel, Swedish 
Match och Systembolaget. Följande företag var engagerade 
inom CFR under 2015 som s.k. Retail Partners: Apoteket, 
Clas Ohlson, Dahl Sverige, Kjell & Co., Nestlé, Orkla Sverige, 
Tieto Sweden och Unilever.

P R I VATA  D O N AT I O N E R  O C H  R A L LY  F O R  S S E

Under 2015 intensifierades arbetet med att öka 
donationerna från stiftelser, alumner och andra 
privatpersoner. Bland annat genomfördes kampanjen 
Rally for SSE!, som pågick under 24 timmar. Kampanjen 
överträffade sitt insamlingsmål och den största 
framgången låg i att så många alumner, fakultet, 
anställda och studenter ville vara med och bidra med små 
och stora donationer. Många inser alltså vikten av att 
aktivt stödja Handelshögskolan. Under året stärktes vår 
kapacitet att bedriva avancerad forskning både genom 
privata donationer och genom anslag från privata och 
statliga forskningsfinansiärer.

I F L  B L I R  S S E  E X E C U T I V E  E D U C AT I O N

Handelshögskolans dotterbolag IFL har under året som 
gått bytt namn till det internationellt mer gångbara 
SSE Executive Education. Detta verksamhetsområde är 
naturligtvis en viktig del av vårt uppdrag, som består i 
att stärka Sveriges konkurrenskraft. Glädjande är bland 
annat att vårt Executive Format MBA-program (EMBA) 
under 2015 klättrade 17 placeringar i Financial Times 
rankning av världens främsta Executive MBA-utbildningar.

S S E  B U S I N E S S  L A B  – 
F R A M G Å N G E N  F Ö R S TÄ R K S 
Y T T E R L I G A R E

Handelshögskolans mycket framgångsrika 
företagsinkubator, SSE Business Lab, fick under 2015 ett nytt 
Advisory Board, bestående av framgångsrika entreprenörer.
 SSE Business Lab är ett helägt dotterbolag till 
Handelshögskolan och erbjuder sina tjänster utan kostnad 
för grupper som inkluderar åtminstone en student eller 
alumn från Handelshögskolan. Sedan starten 2001 har 
ett stort antal startups från Business Lab blivit mycket 
framgångsrika, vilket befäster SSE Business Labs ställning 
som det mest välpresterande initiativet av sitt slag.
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F L E R  N Y H E T E R  2 0 1 5

Året som gick innehöll många positiva nyheter för Handelshögskolan.

Handelshögskolans retailklubbar:

F Ö R S TA  Å R E T  F Ö R  M I S U M

Uppdraget för Mistra Center for Sustainable 
Markets (Misum) är att stärka Sveriges 

konkurrenskraft på hållbara marknader, bland annat genom 
att stödja svenska aktörer på dessa marknader med både 
forskningsresultat och direkt tillämpliga innovativa metoder. 
Detta kompetenscentrum startades den 1 januari 2015 och 
har under året som gått haft en mycket positiv start. 
 Forskningen är baserad på samarbete och bygger 
på aktörer från den akademiska världen, näringsliv och 
samhälle för att förstå och skapa forskningsbaserade och 
affärsrelevanta lösningar för hållbara marknader.
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En av Handelshögskolans viktigaste utmaningar framöver är 
den starkt ökande konkurrensen om studenter, fakultet och 
finansiella resurser. Denna utmaning är både en spännande 
möjlighet och en stor risk. Vårt uppdrag är att stärka 
Sveriges konkurrenskraft. För att kunna fullfölja uppdraget, 
och behålla och utveckla vår position som en av Europas 
ledande handelshögskolor, måste vi ytterligare förstärka vårt 
programutbud, våra forskningsresurser och kvalitetsnivån i all 
vår verksamhet.
  Ekonomiskt står Handelshögskolan stark i ett kort och 
medellångt perspektiv. I ett längre perspektiv är våra 
finansiella resurser inte tillfredställande som det ser ut i 
nuläget. Särskilt inte om vi räknar med behovet av satsningar 

på undervisningslokaler, digitalt lärande och rekrytering 
av internationell fakultet. Vi arbetar därför på många 
sätt för att på sikt stärka olika finansieringskällor som 
omfattar allt från statliga medel och forskningsanslag till 
partnerprogram och privata donationer. Det är också viktigt 
att stärka Handelshögskoleföreningens kapacitet att stödja 
Handelshögskolan.
  SSE Executive Education lever också i en miljö präglad 
av hård och ökande konkurrens, och förmågan att 
möta denna konkurrens är en osäkerhetsfaktor. En ökad 
integration mellan Handelshögskolan och dotterbolaget SSE 
Executive Education tror vi är en nyckelfaktor för framgång 
och en källa till många möjligheter. 

F R A M T I D A  U T V E C K L I N G  O C H  U T M A N I N G A R



INTERNATIONALISERING, MÅNGFALD & KVALITET

Erik Åsbrink
Styre lseordförande
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Erik Åsbrink avslutade sitt förordnande i maj 2016.

Handelshögskolan är ett relativt litet lärosäte. För att 
hävda oss måste vi satsa på hög kvalitet. Detta gäller inte 
bara i konkurrens med andra lärosäten i Sverige utan 
kanske än mer i jämförelse med lärosäten i andra länder 
– inte minst i Norden och Europa.
 Vi måste rekrytera duktiga och högt motiverade 
studenter. Vi måste rekrytera forskare och lärare av hög 
internationell klass. Det lyckas vi också med, vilket inte 
hindrar att vi måste bli ännu bättre.
 Vi är ständigt föremål för rankning i internationella 
sammanhang. Man kan ibland ha synpunkter på hur denna 
rankning är utformad; det finns en risk att rankningen ibland 
frammanar en viss konformitet. Likväl är det nödvändigt att 
vi hävdar oss väl på dessa rankningslistor och inte bara 
behåller vår relativa position utan helst förbättrar den.
 Rankningen är i sin tur ett av många tecken på 
hur vår tillvaro allt mer präglas av en fortgående 
internationalisering. Vi kan se det i rekryteringen till 
våra masterprogram. Vi kan se det i rekryteringen till 
vår fakultet. Vi kan se det i att arbetsmarknaden för våra 
nyutexaminerade studenter tenderar att bli mer och mer 
internationell.
 Mångfald är ett uttryck för en internationalisering 
som i allt större utsträckning präglar vårt samhälle. 
Handelshögskolan ska ge ett bidrag till ökad mångfald. 
Vi gör det genom att aktivt arbeta för att öka andelen 

kvinnor i fakulteten. Vi har mycket kvar att göra men jag 
vågar ändå påstå att vi är på god väg.
 Ett annat uttryck för mångfald är att vi nu upprättar 
ett ”Rapid acceleration management program” – ett 
snabbspår till ett jobb i Sverige. Det riktar sig till 
nyanlända akademiker. Det ska ske via ett ”mini-MBA” 
vid Handelshögskolan i kombination med en praktikplats 
på ett företag i Sverige, där de relativt snabbt ska kunna 
slussas in på arbetsmarknaden.
 Finansieringen av Handelshögskolans verksamhet är 
ett område som ständigt är föremål för styrelsens intresse 
och aktiviteter. Vi behöver öka våra intäkter och det 
måste ske såväl från staten som från näringslivet. Ett starkt 
önskemål från vår sida är att Handelshögskolan ska få 
forskningsbidrag från staten, vilket vi som enda svenska 
lärosäte inte får. Vi behöver också få ökade bidrag från 
företag, stiftelser och privatpersoner.
 Vi levererar välutbildade studenter till näringsliv 
och andra samhällssektorer och ökar kunskaperna 
om samhällsekonomin och företagsamheten genom 
kvalificerad forskning.

Jag vill rikta ett varmt tack till mina styrelsekollegor, 
till vår rektor, till alla medarbetare, till våra alumni och 
till våra partnerföretag för utmärkta insatser under det 
gångna året. Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete.
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Handelshögskolan i Stockholm ∙ Sveavägen 65 
 Box 6501 ∙ 11383 Stockholm 

Telefon 08 - 736 90 00 ∙ info@hhs.se 
www.hhs.se

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande 
handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett 

högt anseende i Sverige såväl som internationellt. 
Vi erbjuder kandidat-, master- och forskarutbildning, 

liksom ett Executive Format MBA-program och ett 
stort utbud av executive education. Dessutom bedrivs 
forskning i världsklass. Våra program är utvecklade i 

nära samarbete med både forskningen och näringslivet, 
vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå 

ledande positioner i företag och andra organisationer. 
Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som 

garanterar att undervisning såväl som forskning håller 
högsta internationella standard. Handelshögskolan är 
också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, 
som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor 

i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som 
Handelshögskolan är känd för.
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