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Leder 

 
 

Alfahunner 
I følge Aftenposten* er foreningen Collegium Alfa siste tilskudd til den rike floraen av 

studentforeninger ved UMB. Foreningen er «forbeholdt kvinner, med mål om å bygge hverandre 

opp til å få gode jobber etter endte studietid, gjerne i ledelse på lang sikt».  

«Mange jenter er for flinke til å si at de ikke er flinke, at det ikke er noe spesielt med dem, og det 
er så synd. Vi prøver å ”booste” hverandre opp, kurse hverandre og gi tilbakemeldinger på hva man 
er god på», sier foreningens leder, Ylva Jensen, til Aftenposten.  

Jeg får av og til tilbakemeldinger fra studenter ved handelshøyskolen og våre ferske kandidater at 
de føler lav selvtillit i forhold til hva de kan og den utdanningen de holder på med. Det gjelder ikke 
bare kvinner, men også menn. Slik sett er det all grunn til å hilse den nye foreningen velkommen. 
Våre studenter kan være stolt av den utdanningen de tar, og det skader absolutt ikke at de minner 
hverandre om det og jobber sammen for å bygge hverandre opp.  

Riktignok har jeg også fått tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som har ansatt kandidater fra 
handelshøyskolen og som sier at de har satt pris på at våre kandidater kommer til jobben med en 
viss ydmykhet - og ikke tror at de er verdensmestere i utgangspunktet. Også på dette området 
finnes det altså en gylden middelvei: verken for lav eller for høy selvtillit er av det gode. Men vi er 
nok fortsatt et godt stykke unna at våre studenter har for høy selvtillit i forhold til hva de kan. Den 
nye foreningen er et godt tiltak i riktig retning.   

* ”Alfahunner vil til topps”, Aftenposten, 29.1.13 

 
Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

 

Ledige stillinger 

 

Ved Handelshøyskolen ved UMB er det ledig to stillinger som doktorgradsstipendiat i økonomisk-

administrative fag og/eller samfunnsøkonomi. Søknadsfrist: 3. mars 2013. Se stillingsutlysning. 

http://www.aftenposten.no/jobb/Alfahunner-vil-til-topps-7104197.html
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=89595&p=1&reset=1
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Fra Stanford til UMB 

 

Arild Wæraas startet som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved 

Handelshøyskolen ved UMB 1. desember i fjor. Før han kom til UMB jobbet han ved 

Stanford University, som regnes blant verdens mest velrenommerte universiteter. 

Som forsker på organisatorisk omdømme og merkevarebygging, opplever han at de 

norske universitetene har blitt stadig mer opptatt av sitt omdømme.  

 

Arild er medredaktør av boken ”Substans og Framtreden: Omdømmehåndtering i 

offentlig sektor”, og har mange synspunkter på sektorens økte fokus på omdømme.  

- Tidligere ville det nærmest vært helt utenkelig at en offentlig etat gikk i gang 

med å påvirke omverdenen med strategiske budskap om seg selv, men nå tas det 

som en selvfølge. Det ser man også i universitetssystemet i Norge. Jeg er opptatt av at omdømme-

byggingen må ha relevans for den enkelte ansatte og den enkelte student. Det vil si at bestrebelsene for 

å bygge et universitets omdømme må dras ned på "grasrota" slik at det kan omsettes i konkrete 

handlinger som har betydning for både de som møter studentene i det daglige, og de som blir møtt. 

Dette betyr at kvalitet i forskning, undervisning og veiledning er den viktigste omdømmebyggingen.  

 

Gleder seg til å komme i gang 

- Jeg ser mest fram til mulighetene for å drive på videre med forskning og undervisning innenfor det jeg 

synes er mest spennende, dvs. organisasjon og ledelse generelt, og det som handler om organisatorisk 

omdømme, identitet og samfunnsansvar mer spesielt. I vår skal jeg undervise i AOS331 Ledelse og 

HRM. Jeg ser også frem til å bli kjent med nye kollegaer i et stort og variert arbeidsmiljø, og til å kunne 

være med på å bygge opp et slagkraftig forskningsmiljø. 

 

Allsidig bakgrunn 

Arild er født i Hammerfest, oppvokst i Kristiansund og Tromsø. Han tok hovedfag i statsvitenskap ved 

Universitetet i Oslo og doktorgrad ved Universitetet i Tromsø (UiTø).  

- Jeg er gift med Abby, og vi har en datter som heter Nina og er fem år. Når det gjelder arbeidserfaring 

begynte jeg som universitetslektor ved UiTø og ble etter hvert førsteamanuensis der frem til jeg sluttet i 

2007. Da flyttet jeg til Virginia i USA sammen med Abby. Jeg jobbet først ved Virginia Commonwealth 

University, deretter ved College of William & Mary, og til slutt ved Stanford. Men lysten til å finne en 

jobb hjemme i Norge igjen har hele tiden vært stor. Så nå er jeg ved UMB og satser på en lang og 

minnerik karriere her… 

 

Fikk kjeft av NRK-profil 

Når han kobler av fra jobben, liker han å tilbringe tiden sammen med familien. Han prøver også å få tid 

til å trene litt, og han vil bli en real forsterkning av Handelshøyskolens lag i Holmenkollstafetten. Han har 

mange morsomme opplevelser fra tiden som aktiv fridrettsutøver og banefunksjonær. 

- Jeg har en sjetteplass på 200m fra junior-NM i 1991, men ellers er det ikke så mye å skryte av. Jeg 

hadde det likevel veldig artig, jeg fikk prøvd meg på både 400m hekk, sleggekast, tresteg, stavhopp og 

ti-kamp, og jeg fikk reist mye rundt i landet. Jeg har også vært banefunksjonær under Bislett Games og 

fått kjeft av Karen-Marie Ellefsen fordi jeg sto i veien for et kamera.  
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Kommende arrangementer 

 

Frokostmøter våren 2013 
Handelshøyskolen ved UMB inviterer i samarbeid med Follo næringsråd, 
Follorådet og Mosseregionens Næringsutvikling til to spennende 
frokostmøter denne våren: 
 
Tirsdag 5. februar: Olav Volldal (bildet), tidligere Konsernsjef i 

Kongsberg Automotive Holding ASA, vil holde et foredrag om hvordan det 

går an å skape konkurransekraft i tradisjonelle næringer med tittelen: 

"Mot alle odds! " 
 

Tirsdag 23. april: Torkil Bjørnson og Svein-Olav Torø fra Kongsberg Innovasjon AS: "Hvordan kan 

utvikling av kompetansefellesskap brukes til å bygge konkurransekraftige næringsklynger? " 

 

Nærmere informasjon om frokostmøtene finner du på våre nettsider: www.umb.no/hh 

 
PhD kurs i eksperimentell økonomi 
Handelshøyskolen ved UMB arrangerer PhD kurs i eksperimentell økonomi 25. februar til 1. mars 
2013. Kurset arrangeres i samarbeid med de nasjonale forskerskolene i samfunnsøkonomi og i 
bedriftsøkonomi. Detaljer om kurset finner du på Handelshøyskolens engelske nettsider. 
 
CauSci workshop 16.-18. april: “The Metaphysics of Free Will”. Se www.umb.no/causci 

 

Publisering 

 

Rasmussen, R.S., López Albors, O., and Alfnes, F. “Exercise effects on fish quality and implications 

for human preferences.” Kapittel 12 i Swimming Physiology of Fish - Towards Using Exercise to 

Farm a Fit Fish i Sustainable Aquaculture Arjan P. Palstra and Josep V. Planas(eds). Springer Int. 

(2013) 275- 300. 

Arild Angelsen; Thomas K. Rudel: Designing and Implementing Effective REDD + Policies: A 

Forest Transition Approach . Review of Environmental Economics and Policy 2013 7: 91-113 

Maren Elise Bachke, Frode Alfnes, Mette Wik. Eliciting Donor Preferences.  Voluntas- 

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations Springer.  

Kjell Gunnar Hoff kom ut med ny bok før jul: "Bedriftsøkonomi - Kort og godt" Det er en konsis 

fremstilling av ulike bedriftsøkonomiske temaer i Universitetsforlagets “Kort og godt – serie”. 

Holden, S., Otsuka, K. and Deininger, K.(eds) "Land Tenure Reforms in Asia and Africa: Impacts 

on Poverty and Natural Resource Management" leveres nå til Palgrave Macmillian for publisering. 

www.umb.no/hh
http://www.umb.no/ior-en/article/phd-course-in-experimental-economics
http://www.umb.no/causci
http://download.springer.com/static/pdf/843/chp%253A10.1007%252F978-3-642-31049-2_12.pdf?auth66=1360669606_7a4a89be197643ffab413c7d175c4a66&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/843/chp%253A10.1007%252F978-3-642-31049-2_12.pdf?auth66=1360669606_7a4a89be197643ffab413c7d175c4a66&ext=.pdf
http://reep.oxfordjournals.org/content/7/1/91.full?keytype=ref&ijkey=SBr5IXqxDxKFPiA
http://reep.oxfordjournals.org/content/7/1/91.full?keytype=ref&ijkey=SBr5IXqxDxKFPiA
http://link.springer.com/article/10.1007/s11266-012-9347-0
http://www.universitetsforlaget.no/boker/admin/oekonomi_regnskap_skatt_og_finans/katalog?productId=64035753
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Masteroppgaver 

 

I løpet av 2012 ble det godkjent 73 masteroppgaver ved Handelshøyskolen ved UMB. Under følger 

en oversikt over de 20 oppgavene som ble godkjent høsten 2012. Godkjente oppgaver blir gjort 

tilgjengelig i Brage - UMBs Open Research Archive når de er frigitt for publisering. 

Forfatter (e) Tittel Veileder 

Abdul Rehman Malik  Analyser av prisrelasjoner i metallmarkedet.   Ole Gjølberg 

Carl Petter Larsson Supply Chain Strategy in Aker Solutions - with focus on the 
Kraljic Purchasing Portfolio Model in the EPC industry.    

Jens Bengtsson 

 

Cathrine Haugen Improving Organizational Learning - Case of Kongsberg 
Defense Systems 

Silja Korhonen- 
Sande 

Cecilie M. Jonassen Increase in wind power towards 2020. An analysis of how the 
increase in wind power will affect the hydro power market. 

Olvar Bergland 

Espen Bogen Etableringshindre i dagligvarehandelen Normann Aanesland 

Fabian Aleksander Bøe Oljefutures: En prognose på fremtidig spottpris? Ole Gjølberg 

Giang BTO Ngo Basel III Nye krav til kapital og likviditet. Per Halvor Vale 

Halvard Hotvedt 
Widerøe 

Lokal overflateavrenning i boligfelt: Økonomisk analyse av 
tiltak mot oversvømmelse. 

Erik Romstad 

 

Jobaida Yeasmin 
Jobaida 

Rice Price Instability in Bangladesh Roberto Garcia 

Joeri Smits og  

Theemba Mthembu 

Impact of microcredit in Eastern Indonesia: dealing with 
selection bias 

Arild Angelsen 

 

Kristine Glomsaker       Systems thinking and sustainable urban development -how to 
improve the planning of sustainable cities. 

Carl Brønn 

Kumraran Sarvendran Strålfors AS - Benchmarking og kvalitetsarbeid. Kjell Gunnar Hoff 

Liv Hovland Til beste for kunden - Betydningen av ledelse og 
organisasjonskultur for nyskapingsklima i Lånekassen. 

Per Ove Røkholt 

Marina Djurkovic      SWOT analysis of Serbia's raspberry sector                                      Roberto Garcia 

Mathias Eibre Fossum Gjenspeiler verdien av den sekundære leiligheten i en 
enebolig dens virkelige verdi? 

Atle Guttormsen 

 

Meseret Urgecha 
Kussa   

Farmer´s Health and Agricultural Productivity in Rural 
Ethiopia 

Erik Romstad 

Samir Dhakal International Remittances, Household Saving and 
Expenditure: Evidence from Nepal 

Roberto Garcia 

Siri Gundersen Hvordan redusere varehusets kapitalbinding via 
varebeholdningen. 

Jens Bengtsson 

Vegard Havrevoll Politikarane og KOSTRA: eit verktøy for å styra kommunane Kjell Gunnar Hoff 

Woubit Alemayehu 
Seifu 

The economic and welfare impact of increasing transmission 
capacity in the electricity market: the case of Skagerrak iv. 

Olvar Bergland 

http://brage.bibsys.no/umb/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_11855/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=DESC&rpp=100&etal=0&submit_browse=Oppdater
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Foredrag og presentasjoner 

 

Xianwen Chen presenterte 5.desember 2012 paperet "French Consumers' Preference Towards 

Eco-labeled Seafood" av Kyrre Rickertsen, Frode Alfnes og Xianwen Chen på Danish Choice 

Modelling Day 2012 ved Syddansk Universitet, Odense. 

Xianwen Chen presenterte paperet "Consumers' Willingness to Pay for Eco-Labeled Seafood: 

Utility Space vs. Willingness to Pay Space." av Xianwen Chen, Frode Alfnes, og Kyrre 

Rickertsen, ved Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø, 17. januar.  

Susann Gjerde ga forelesninger i temaet "Coaching for Luftambulansetjenesten" 29. og 30. 

januar. Målgruppen er overleger i Norsk Luftambulanse, og undervisningen er en del av et 

nyutviklet masterprogram ved Universitetet i Stavanger. 

Ole Gjølberg og Marie Steen presenterte paperet "Futures position limits: a cure for a disease 
that does not exist?" på Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) i Bergen 10. januar. 
 
Stein Holden presenterte paperet "Generosity and social distance in 

dictator game field experiments with and without a face" av Sosina 

Bezu og Stein Holden, på Samfunnsøkonomenes årskonferanse i 

Stavanger 7.-8. januar. Paperet, som er utgitt som CLTS Working paper, 

ble også presentert av forfatterne på den nyoppstartede seminarserien 

til UMB Centre for Land Tenure Studies (CLTS) 24. januar.  

Ståle Navrud holdt invitert foredrag: "Verdsetting av naturressurser - metoder og eksempler" på 

"Seminar om prissetting av dyrket mark og andre naturressurser til bruk i Håndbok 140: 

Konsekvensanalyser", Statens Vegvesen - Veidirektoratet, Oslo, 10. januar  

Ståle Navrud holdt invitert foredrag: "Challenges in economic valuation and sustainable 

management of built cultural heritage" på "International Workshop on Urban Heritage and 

Development Sustainability  ved University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines; Versailles, 

Frankrike 28. januar. 

Ståle Navrud holdt invitert foredrag: "The Economic Value of Recreational Fishing" på Workshop 

on Fish-Fishermen Systems, under TVERRforsk-prosjektet: "Fisken og fiskeren: Romlig og temporær 

samvariasjon av rekreasjonsverdi og forekomst hos kystfisk og implikasjoner for fiskeforvaltning", 

Ås, 30. januar.  

  

http://www.umb.no/clts/article/generosity-in-dictator-game-field-experiments
http://www.umb.no/clts/article/generosity-in-dictator-game-field-experiments
http://www.umb.no/clts/article/clts-working-papers
http://www.umb.no/clts/article/clts-internal-seminar-series
http://www.umb.no/clts/article/clts-internal-seminar-series
http://www.umb.no/clts/
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HH UMB i media 

 

Rani Lill Anjum har skrevet to tekster for Vårt Land: ”Kunsten å gi” (21. desember) og ”Alternativt 

- ja takk” (25. januar). 

Knut Einar Rosendahl ble intervjuet av Aftenposten 9. januar i artikkelen: ” Norge får for mye 

strøm”. 

Arild Angelsen ble intervjuet av Miljømagasinet Putsj i artikkelen ” Klimapolitikkens harde fakta”, 

som ble publisert 10. januar. 

Norman Aanesland ble intervjuet av Nationen 11. januar i artikkelen ”Høyre vil kutte skattene på 

salg av gårder”. Hardanger Folkeblad har referert til denne artikkelen i en notis 23. januar. 

Diverse aktiviteter 

 

Kjell Gunnar Hoff deltok på konferansen «New Directions in Management Accounting» i Brüssel, 

12.-14. desember, 2012. Det er en konferanse som skjer annet hvert år, i regi av EIASM - European 

Institute for Advanced Studies in Management. 

Rani Lill Anjum var 10 dager i England i januar for å jobbe med Stephen Mumford på 

bokprosjektet om fri vilje. 

Ole Gjølberg og styret i Den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi møter Forskningsrådet den 

1. februar for å evaluere forskerskolens resultater så langt. Om Forskerskolen, se 

http://nfb.nhh.no/Home.aspx 

Arild Angelsen er medforfatter av rapporten The Emission Gap Report , som er utgitt av FNs 

miljøprogram (UNEP) og ble presentert på klimatoppmøte i Doha, Qatar, i begynnelsen av 

desember 2012. En nærmere omtale finner du Handelshøyskolens nettsider. 

Boken «Analysing REDD+: Challenges and Choices», der Arild Angelsen har 

vært ansvarlig redaktør og medforfatter, var den mest populære publikasjonen 

ved Center for International Forestry Research (CIFOR) i 2012, se liste over 

«Top 5 publications of 2012».  

En nærmere omtale av boken finner du på Handelshøyskolens engelske 

nettsider. 

 
 

 

http://putsj.no/arild-angelsen/klimapolitikkens-harde-fakta-article5117-401.html
http://www.nationen.no/2013/01/11/nyheter/eiendom/senterpartiet/landbrukseiendom/7897632/
http://www.nationen.no/2013/01/11/nyheter/eiendom/senterpartiet/landbrukseiendom/7897632/
http://nfb.nhh.no/Home.aspx
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/
http://www.umb.no/ior/artikkel/klimamotet-kan-utslippsgapet-lukkes
http://www.cifor.org/online-library/top-5-publications-of-2012.html
http://www.umb.no/ior-en/article/redd-recipe-for-success-challenging-implementation
http://www.umb.no/ior-en/article/redd-recipe-for-success-challenging-implementation

