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”De kör hårt med oss i skol
bänken, men hade de inte 
gjort det hade jag blivit besvi
ken.”

Särskilt uppskattar fjol
årets stipendiat Gustaf Haag 
studenternas skilda bakgrun
der.

”När man sitter i grupp 
med klasskamrater och dis
kuterar märks skillnaden  
i hur olika personer löser pro
blem. Inget sätt är mer rätt än 
något annat, utan det är olika 

infallsvinklar”, säger Gustaf 
Haag.

Efter utbildningen vill  han 
återgå till sitt gamla jobb som 
analytiker på Stellum Kapi
talförvaltning.

”Vi håller på med robot
rådgivning och det tror jag är 
framtiden. Det kan förändra 

finanssektorn till det bättre, 
både i Sverige och i världen.”

Men Gustaf Haag har många 
strängar på sin lyra. 

Som  ordförande för scou
terna tror han att erfaren
heterna från Handelshög
skolan kan komma till nytta 
även där.

”Det är också en organisa
tion som behöver ledas. Men 
det går åt båda hållen. 
Näringslivet har mycket att 
lära av den ideella sektorn”, 
säger han.
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2015. Gustaf Haag vann 
MBA-stipendiet i fjol.

”De kör hårt med oss i skolbänken”
Förra årets stipendiat 
Gustaf Haag är mitt uppe 
i utbildningen. 

Där får man inte ligga 
på latsidan, berättar han.

STIPENDIAT. Louise Croneborg-Jones fick årets MBA-stipendium för sitt arbete med vatten. FOTO: AMANDA LINDGREN

Hon drömmer om att lösa vattenfrågan, 
bland annat med svenska it-experter. Nu 
får hon hjälp på vägen.

Louise Croneborg-Jones är årets MBA-
stipendiat.
”Med sin erfarenhet, hän
givenhet och inre drivkraft är 
Louise en mycket värdig mot
tagare av MBAstipendiet år 
2017.”

Så lyder en del av juryns 
motivering, och Louise 
Crone borgJones är verkligen 
glad och hedrad över att få 
 stipendiet.

”Jag sökte utbildningen 
förra året och kom in, tyvärr 
hade jag inte råd att finansiera 
studierna då.”

Men nu får Louise Crone
borgJones utbildningen 
betald och hon ser fram emot 
att sätta sig i skolbänken igen.

”Jag är väldigt taggad, jag 
har redan bett om att få en 
lista med all kurslitteratur”, 
säger hon.

Hon gillar att verka i en 
internationell miljö, ett 
intresse som formades tidigt.

”Vi flyttade till Spanien när 
jag var 14 år, då fick jag gå på 
en engelsk skola.”

På Kungsholmens gymna
siums IBprogram väcktes 
hennes passion för vatten 
och utvecklingsfrågor. Efter 
en kandidat och magister
examen i Storbritannien samt 
några år på olika tjänster 
inom internationellt bistånd, 
hamnade hon i Washington 
på Världsbanken.

”Jag var projektansvarig 
för större investeringar inom 
vatten i flera länder i södra 
Afrika. Jag hade ansvar för att 
det fanns finansiering och för 

att skapa ett bra lag med rätt 
kompetens, gärna från det 
lokala samhället.”

Och det är ett framgångsrikt 
arbete, enligt Louise Crone
borgJones.

”Det finns mycket lidande 
i delar av Afrika, men det 
 händer också otroligt mycket 
väldigt snabbt. Den ekono
miska och samhälleliga 

utveck
lingen gör 
att det finns 
en optimism 
som gör det 
till en otro
ligt stimule
rande plats 
att arbeta 
på.”

För två år 
sedan flyttade hon 
och hennes ameri
kanska man hem till 
Sverige. Nu sitter hon 
på ett kontorshotell 

vid Odenplan, långt från 
Washington.

”I dag arbetar jag mer stra
tegiskt inom Världsbanken 
med hur man ska hantera data 
kring vatten. Hur man till 
exempel ska förstå risken för 
översvämning och hur den 
informationen ska nå fram till 
befolkningen.”

I den frågan finns också 
hennes stora dröm.

”Jag vill binda samman den 
svenska itexpertisen med 
vattenexperter. Det finns så 
mycket man kan uträtta 
redan i dag”, säger Louise 
CroneborgJones.

Hon tror att utbildningen 
kan hjälpa henne en bit på 
vägen.

”Det finns tydliga inslag av 
innovation och management 
i utbildningen, där hoppas jag 
kunna utvecklas mest.”
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MBA-stipendiet firar tio år
■■ MBA-stipendiet utlyses av Dagens industri i samarbete 

med utbildning.se och Handelshögskolan i Stockholm. 
 Stipendiet är värt 465 000 kronor och utlyses varje år. 
■■ Mottagaren av stipendiet får en plats på SSE MBA 

 Executive Format vid Handelshögskolan i Stockholm. 
 Executive MBA-programmet är ett av Handelshögskolans 
examensprogram och stipendiaten studerar där till-
sammans med cirka 45 studenter från olika länder.
■■ MBA-Master of Business Administration är en 

avancerad fördjupningsutbildning inom företags-
ekonomi. Målet med utbildningen är att ge så god 
 kunskap som möjligt i att leda och utveckla 
organisa tioner och företag. Alla studenter inom 
programmet är yrkesverksamma och snittåldern 
är 39 år. Under programmets gång arbetar 
 deltagarna med verkliga affärs utmaningar och får 
ett fantastiskt nätverk.
■■ Programmet börjar i januari 2017 och sträcker 

sig över 18 månader. De studerande  jobbar heltid 
och pluggar parallellt.
■■ Årets jury: Carl-Johan Bonnier, ordförande, 

 Bonnier AB; Lotta Edling, chefredaktör, Dagens indu-
stri; Mattias Säker, vd, Utbildning.se; David  Perrone, 
Head of Marketing & Development, Skatt, KPMG; 
Karin Wiström, programchef, SSE MBA, Handels-
högskolan i Stockholm.

Med vatten i tankarna
Louise Croneborg-Jones är årets vinnare av Di:s MBA-stipendium
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Juryns motivering
■■ ”Louise arbetar 

med en av vår tids 
största utmaningar: 
tillgången till rent 
 vatten. I nyckelrollen 
som specialist på 
 vattenresurser på 
Världsbanken leder 
hon inter nationella  
och mellanstatliga 
bistånds projekt, något 
som  kräver stor sam-
arbets förmåga och 
diplomatisk kompe-
tens. Louise är en 
 driven och engagerad 
lagspelare med 
 betydande internatio-
nell erfarenhet. Genom 
 Handelshögskolan  
i Stockholms MBA- 
program kommer 
 Louise att få handfasta 
kunskaper inom mana-
gement och stöd för 
att nå sin fulla poten-
tial, både i nuvarande 
och framtida ledar-
roller. Med sin erfaren-
het, hängivenhet och 
inre drivkraft är  Louise 
en mycket värdig 
 mottagare av MBA- 
stipendiet år 2017.”

Första 
vinnaren 
presentera-
des i Di den 
27 februari 
2007.


