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Preliminärt program / preliminary programme 
 
 
 

Presentationer Kandidatprogrammet i företagsekonomi 
 

 
Kl 9.00 Välkommen 

Anna-Carin Nordvall (programansvarig, Kandidatprogrammet i företagsekonomi) 
 

 
Kl 9.05-12:00 Parallella spår 

 Spår A Spår B 

kl 9:05 Introduktion & praktisk information Introduktion & praktisk information 

kl 9:10-
9:50 

Avknoppningar på Stockholmsbörsen 
under 1996-2018: Värderingseffekt på 
kort och lång sikt / Johan Andersson & 

Niklas Svensson 

The impact of treasury shares and 
cancelation of shares on stock returns / 
Kristoffer Algerstam & Nils Charbonnel 

Institutionell ‘breadth of ownership’ 
(BOO) och volatiliteten i aktiers 

avkastning / Arvid Särkiniemi & Pietari 
Panhelainen 

En jämförande studie mellan Fintech och 
Dotcom / Jonny Yousef & Zakariye Salad 

Negativ eWOM påverkan på 
konsumentens attityder och köpintention 

gentemot företag och dess produkter / 
Baboucarr Mboob & Adam Lababidi 

Konsumenters attityder gentemot Oatly 
som varumärke / Beatrice Dicksson & 

Caroline Martinsson 

Marknadsföringskampanjs påverkan på 
konsumentförtroende: En fallstudie av 
Dolce & Gabbana / Mattias Danielsson 

Grön marknadsföring online: En 
kvalitativ undersökning av 

livsmedelsindustrin / Linda Svensson 

kl 10:00-
10:30 

Privatinvesterare och 
börsintroduktioner: Privatinvesterarens 
beteende vid börs-introduktioner / Albin 

Pettersson & Victor Stoppel 

Factor ETF / Bishar Rahym & Dylan 
Howrami 

Ekonomer kontra ingenjörer: en studie 
med fokus på personliga preferenser / 

Linnea Hörberg & Vanessa Barnard 

Flexible office - Nya värden i traditionell 
bransch / Kave Bashiri & Daniel Taube 

Outsourcing: Vägen till en lyckad 
backsourcing / Nelly Arvidsson 

Valet mellan att starta eget företag eller 
bli egenanställd / Johanna Halonen & 

Lovisa Ludvigsson 
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 Spår A Spår B 

Kl 10:45-
11:15 

Hållbarhetsrapportering: En studie om 
livsmedelsbranschens legitimitet / Julia 

Nordahl & Linnéa Skoglund 

En studie om företags ansvarstagande 
genom granskning av vad som 

hållbarhetsrapporteras / Nadja Svensson 
& Amanda Helger 

Hållbarhetsrapportering: Tolkning och 
jämförelse mellan företag vid användning 

av GRI / Josefine Larsson & Sophie 
Svensson 

Risker av att ha en hög “work 
engagement” / Ridhi Sharma 

Studentens syn på det oväntade 
distansarbetet / Enya McPheat 

Nej, jag vill inte bli chef! En studie om 
hur individer ser på sig själv som ledare / 

Johanna Axeland & Alicia Karlsson 

Kl 11.30-
12:00 

Medarbetarnas syn på CSR - En 
kvalitativ fallstudie av ett IT-företag / 

Diana Lideborg 

Icke-finansiella nyckeltals påverkan på 
medarbetare i ett processorienterat 
tjänsteföretag / Johan Björck & Carl 

Ericson 

Riskhanteringens påverkan på 
verksamhets-styrningen - En fallstudie på 
ett försäkrings-bolag / Ludwig Janssen & 

Niklas Bååth 

Digitalisering och kunskapshantering: En 
studie i redovisningsbranschen / Josefine 

Nyberg & Frida Hultgren 

Digital direktmarknadsföring och 
personlig integritet: En obeaktad gråzon? 

/ Sandro Pettersson Thorell & Fredrik 
Björkman 

Den digitala banken: En studie om 
digitaliseringens inverkan på 

kundnöjdhet / Simon Harnesk & Victor 
Wennergren 

 
 

Kl 12:15-12:30 Gemensam avslutning 
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Presentations MA programme in Sustainable Management 
 

 
Kl 14.00 Welcome & practical information 

Fredrik Sjöstrand (director, MA programme) & Matilda Dahl (course leader, MA programme) 
 

kl 14:10-
14:45 

Consuming ourselves out of the sustainability crisis? Work CSR congruence 
and organizational members’ motivation and rationalization in the fair fashion 

industry / Sara Fransson & Ina Müller 

COVID-19 outbreak and social sustainability: the case of the hotel industry / 
Beka Katsadze & Daniel Milojevic 

Cleaning up the cycle: Social innovation, partnership, and symbiosis through 
circular collaboration: A case study of the Infinity Project / Jonas Schaller & 

John Brugge 

Kl 15:00-
15:25 

What connections can be identified between degrowth and eco-masculinities? 
Exploring an eco-village to find out / Sibylle Simon & Lena Zimmermann 

A Romantic world perspective – How Romanticization influences the 
acceptance of wind power / Lisa Dufner & Lize Klute 

Kl 15:30-
16:00 

Environmental justice of the Swedish Sámi people: Capabilities for self-
determination through the lense of international institutions, with the case of 

commercial forestry / Noa Britt Yael Lexmond & Kirsten Boje 

EU's communication on the EU-AU partnership through the lenses of post-
development and intercultural epistemology / Angela Brouwers & Elsa le Ber 

 
Kl 16:05 Wrapping up & Alumni Association 

Fredrik Sjöstrand and others  
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Presentationer Kandidatprogrammet i företagsekonomi:  

Sammanfattningar 
 

Presentationer kl 9:10-9:50 
 

Avknoppningar på Stockholmsbörsen under 
1996-2018: Värderingseffekt på kort och lång 

sikt / Johan Andersson & Niklas Svensson 
Uppsatsen studerar fenomenet avknoppningar på 

Stockholmsbörsen under tidsperioden 1996-2018. I 
studien kommer de avknoppade bolagens aktiekurser 

att studeras på kort och lång sikt, för att undersöka 
om avknoppningar genererar en överavkastning i 

förhållande till marknaden. Därtill kommer de 
förklarande variablerna som bransch, relativ storlek, 
ROA och leverage att studeras. I studien förekommer 

även ett robusthetstest för att påvisa studiens 
tillförlitlighet. 

The impact of treasury shares and cancelation 
of shares on stock returns / Kristoffer 

Algerstam & Nils Charbonnel 
We investigate how retired shares and cancelation of 
those have affected the stock returns of Swedish large 

cap companies over a 20 year period. 

En jämförande studie mellan Fintech och 
Dotcom / Jonny Yousef & Zakariye Salad 

Uppsatsen kommer att jämföra Fintech 
underprissättningen gentemot underpris-sättningen 

som skede under Dotcom bubblan. Vi ska genom en 
kvantitativ studie extrahera data från dessa företag 
och beräkna nyckeltal som ska hjälpa oss analysera 

eventuella skillnader. 

Institutionell ‘breadth of ownership’ (BOO) 
och volatiliteten i aktiers avkastning / Arvid 

Särkiniemi & Pietari Panhelainen 
På grund av växlande resultat finns en oenighet i den 

existerande litteraturen om relationen mellan 
institutionellt ägande och volatiliteten i aktiers 
avkastning. Vi undersöker detta samband på 

Stockholmsbörsen (2010-2019) med institutionell 
‘breadth of ownership’ (BOO) som mått på 

institutionellt ägande. Detta gör vi med 
förhoppningen att bringa mer klarhet till en fråga som 

är långt ifrån avgjord. 

Negativ eWOM påverkan på konsumentens 
attityder och köpintention gentemot företag 

och dess produkter  / Baboucarr Mboob & Adam 
Lababidi 

Vår studie undersöker hur negativ elektronisk word-of-
mouth (eWOM) såsom negativa recensioner på sociala 

medier påverkar konsumenternas attityd och 
köpintentioner. Vi använder oss av Trekomponents-

modellen för att identifiera och analysera attityder.. Vi 
tillämpar en kvalitativ intervjumetod där vi intervjuade 

13 personer som tillfrågades om deras attityder i 
samband med negativa recensioner. 

Konsumenters attityder gentemot Oatly som 
varumärke / Beatrice Dicksson & Caroline 

Martinsson 
Denna uppsats syftar till att få en djupare förståelse 
kring hur ett syftesdrivet företags marknadsföring 
påverkar konsumenters attityd gentemot företagets 

varumärke. I denna studie tillämpar vi 
livsmedelsföretaget Oatly som fallföretag. Det 

empiriska materialet utgörs av ett flertal intervjuer med 
utvalda respondenter, både konsumenter samt icke-

konsumenter. 

Marknadsföringskampanjs påverkan på 
konsumentförtroende - En fallstudie av Dolce 

& Gabbana / Mattias Danielsson 
Studien är en fallstudie av marknadskampanjen ”The 
Great Show” av Dolce & Gabbana som hölls i Kina 
2017. Studien handlar främst om förtroende och hur 

konsumenters och icke-konsumenters förtroende till ett 
företag påverkas av en marknadsföringskampanj. Den 

försöker även se hur länge en sådan kampanj kan 
påverka förtroende hos konsumenter och se direkta 

reaktioner efter individer sett kampanjen. 

Grön marknadsföring online: En kvalitativ 
undersökning av livsmedelsindustrin / Linda 

Svensson 
Uppsatsen handlar om grön marknadsföring online. 
Den har studerat hemsidor från olika företag inom 

livsmedelsindustrin utifrån redan existerande litteratur 
om grön marknadsföring. Syftet med uppsatsen har 
varit att ta reda på hur grön marknadsföring går till i 
praktiken då mycket av den tidigare forskningen på 

ämnet endast fokuserat på hur konsumenten väljer sina 
produkter. 

 



6 

Presentationer kl 10:00-10:30 
 

Privatinvesterare och börsintroduktioner - 
Privatinvesterarens beteende vid 

börsintroduktioner / Albin Pettersson & Victor 
Stoppel 

Vi har samlat in data om alla börsintroduktioner från 2010 
till 2018 på Nasdaq Stockholms main list. Efter det har vi 
tagit fram data om alla privatinvesterare som varit med i 
de 75 börsintroduktionerna som varit under tidsspannet, 

och har undersökt med hjälp av statistiska analyser hur de 
beter sig, beroende på om börsintroduktionen har gått bra 

eller dåligt. 

Factor ETF / Bishar Rahym & Dylan Howrami 
Vi kommer att jämföra faktor ETF investering. Till denna 
studie kommer vi att skilja på deras performance för varje 

portfölj för att undersöka faktorerna som har haft bäst 
performance under en tidsperiod från 2009 till 2019. Vi 

kommer även att undersöka i vilken relation som faktorer 
ETFer följer long-only eller short-only index. 

Ekonomer kontra ingenjörer: en studie med fokus 
på personliga preferenser / Linnea Hörberg & 

Vanessa Barnard 
Individer uppvisar skillnader i behärskandet av 

grundläggande finansiella principer. Denna studie 
undersöker hur individer med universitetsutbildning inom 

ekonomi- respektive ingenjörsprogram från Uppsala 
universitet sammanställer aktieportföljer. Studien 

analyserar mönster kring hur individer med vardera 
examen agerar på börsen före och efter finanskrisen 2008. 

Flexible office - Nya värden i traditionell 
bransch  / Kave Bashiri & Daniel Taube 

 “Kontorshotell” eller “flexible office” innebär att en 
förmedlare hyr en fastighet samt hyr ut kontorsrum i 

fastigheten till andra företag. Emellertid är det 
otydligt hur förmedlaren tillför nya värden för 

hyresgäster utöver vad en traditionell fastighetsägare 
kan. Syftet med studien är följaktligen att undersöka 
vilka faktorer inom en affärsmodell av flexible office 

som skapar ett värde för hyresgästerna. 

Outsourcing: Vägen till en lyckad 
backsourcing  / Nelly Arvidsson 

Outsourcing är idag en vanlig åtgärd när företag vill 
öka sin kostnadseffektivitet och lönsamhet. Min 
studie identifierar och beskriver vilka krav och 
förutsättningar man ställer upp för dels själva 

utkontrakteringen, men även i vilken utsträckning 
man hanterar frågan om avbrytandet av en 

utkontraktering, dvs en backsourcing. 

Valet mellan att starta eget företag eller bli 
egenanställd  / Johanna Halonen & Lovisa 

Ludvigsson 
Uppsatsen handlar om vilka faktorer som står bakom 

valet mellan att bli egenanställd eller att starta ett 
eget företag. Studien baserar sig på intervjuer av 

egenanställda och företagare. Dessutom baserar sig 
uppsatsen på olika teorier om entreprenörskap och 

processen inom den samt push-och pull-motivation. 

 
 

Presentationer kl 10:45-11:15 
 

Hållbarhetsrapportering: En studie om 
livsmedelsbranschens legitimitet / Julia Nordahl & 

Linnéa Skoglund 
I och med att hållbarhetsredovisning har blivit allt 

vanligare har företag blivit allt mer medvetna om hur de 
presenterar sin hållbarhetsinformation. Denna kvalitativa 

studie undersöker hur företagen använder sig av olika 
legitimitetsstrategier när de presenterar negativa resultat.  

En studie om företags ansvarstagande genom 
granskning av vad som hållbarhetsrapporteras / 

Nadja Svensson & Amanda Helger 
Vår uppsats har undersökt företags hållbarhetsarbete. Vi 

har granskat 33 företags hållbarhetsrapporter som 
rapporterar enligt det vanligaste etablerade ramverket, 

Global Reporting Initiative. Genom detta har vi försökt få 
en bild på hur stort ansvarstagande företagen faktiskt tar.  

 

Risker av att ha en hög “work engagement” / 
Ridhi Sharma 

Uppsatsen undersöker relationen mellan “work 
engagement” och “the dark side”, dvs risken för 

stress och “burnout”. Intervjuer med 7 personer visar 
att en hög “work engagement” kan leda till en ökad 
stressnivå och även “burnout” och visar att “work 

engagement” inte alltid är positivt. 

Studentens syn på det oväntade distansarbetet 
/ Enya McPheat 

Studenter på universitetsnivå har i år behövt göra en 
plötslig omväxling till att arbeta på distans för att 

hjälpa samhället att bromsa i spridningen av covid-
19. Tidigare studier har undersökt olika typer av 

distansarbete och har funnit både fördelar och 
nackdelar på både individ- och organisationsnivå.  
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Detta ansåg vi vara intressant då det faktum att de 
hållbarhetsrapporterar i sig inte säger någonting om hur 

stort ansvar de tar. 

Hållbarhetsrapportering: Tolkning och 
jämförelse mellan företag vid användning av GRI 

/ Josefine Larsson & Sophie Svensson 
Studien undersöker jämförbarheten och tolkningen mellan 

hållbarhetsrapporter som är formade utifrån ramverket 
GRI. Ramverket är endast riktlinjer vilket gör att 

hållbarhetsrapporternas utformande kan variera. Studien 
undersöker huruvida legitimiteten och jämförbarheten blir 
påverkad utifrån hur företaget formar och presenterar sina 

hållbarhetsrapporter. Påverkar detta intressenters 
möjlighet att jämföra och tolka dessa hållbarhetrapporter? 

Denna studie undersöker hur studenter uppfattar den 
plötsliga och oväntade omväxlingen till distansarbete. 

Nej, jag vill inte bli chef! En studie om hur 
individer ser på sig själv som ledare / Johanna 

Axeland & Alicia Karlsson 
Det flesta ledarroller intas fortfarande av män och 

ledarskapsteorier utgår ifrån typiskt manliga 
egenskaper. Detta gjorde att vi vill undersöka om det 
påverkar hur kvinnor som män ser på sig själv som 

ledare, men även hur individerna själva tycker att en 
ledare ska vara, och om de kan se sig själv som 

ledare? 

 
 

Presentationer kl 11:30-12:00 
 

 

Medarbetarnas syn på CSR - En kvalitativ 
fallstudie av ett IT-företag / Diana Lideborg 

Uppsatsen handlar om hur medarbetare ser på företagets 
Corporate Social Responsibility (CSR)/ Hållbarhetsarbete. 

Studien är en kvalitativ fallstudie, där datainsamlingen 
består av semistrukturerade intervjuer. Resultaten visar att 

kunskapen om CSR skiljer sig mycket mellan 
medarbetare, dels beroende på hur nära de arbetar med 

CSR själva. 

Icke-finansiella nyckeltals påverkan på 
medarbetare i ett processorienterat tjänsteföretag 

/ Johan Björck & Carl Ericson 
Denna studie fokuserar kring implementering av icke-

finansiella nyckeltal i en processbaserad 
tjänsteorganisation. Vi har riktat in oss på att studera 

effekter detta ger på medarbetare beroende på deras nivå 
av processorientering. Effekterna granskas utifrån 

befintlig teori. 

Riskhanteringens påverkan på 
verksamhetsstyrningen - En fallstudie på ett 

försäkringsbolag / Ludwig Janssen & Niklas Bååth 
Studiens syfte är att studera hur riskhantering påverkar 
verksamhetsstyrningen i ett försäkringsbolag. Målet var 

att identifiera riskhanteringens påverkan på de olika 
delarna i verksamhetsstyrnings paketet (kulturstyrning, 

cybernetisk styrning, planering, belöning och 
bonussystem, administrativ styrning). Vi vill validera 

befintlig teori genom att samla kvalitativ data via semi-
strukturerade intervjuer där likhet och olikheter mellan 

teori och verklighet kan identifieras. 
 

Digitalisering och kunskapshantering: En studie 
i redovisningsbranschen / Josefine Nyberg & 

Frida Hultgren 
Digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen 
ökar och allt fler arbetsuppgifter kräver en analytisk 

förmåga som bygger på kunskap. Uppsatsen behandlar 
digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen. 

Hur redovisningsbyråer arbetar med att ta vara på 
kunskapen och hur det görs tillgängligt för medarbetarna 

studeras utifrån teorier om kunskapshantering. 

Digital direktmarknadsföring och personlig 
integritet – en obeaktad gråzon?  / Sandro 

Pettersson Thorell & Fredrik Björkman 
Denna uppsats undersöker hur konsumenter inom svensk 

detaljhandel uppfattar den personliga integriteten vid 
exponering av digital marknadsföring som riktas mot 
enskilda individer. Syftet med arbetet är att studera 
sambandet mellan personlig integritet och digital 

direktmarknadsföring. Detta för att skapa förståelse för 
konsumenters subjektiva uppfattning av integritetens roll 

i den digitala miljön. 

Den digitala banken: En studie om 
digitaliseringens inverkan på kundnöjdhet  / 

Simon Harnesk & Victor Wennergren 
Uppsatsen undersöker vilken inverkan digitaliseringen 
har haft på svenska bankkunders kundnöjdhet. Digitala 

produkter/tjänster används alltmer och den fysiska 
interaktionen minskar. Studien har för avsikt att 

undersöka svenska bankkunders’ kundnöjdhet genom att 
studera sambandet mellan attityd till teknik samt dess 
generella upplevelse i relation till deras primära bank. 
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Presentations MA programme in Sustainable Management:  
 

Abstracts 
 
 

Presentations 14:10-14:50 
 
Consuming ourselves out of the sustainability crisis? Work CSR congruence and 
organizational members’ motivation and rationalization in the fair fashion industry / Sara 
Fransson & Ina Müller 
This qualitative study analyses how organizational members approach their company’s CSR and 
sustainability notions and practices, how they relate to it, and how they handle potential 
conflicts. 
 
COVID-19 outbreak and social sustainability: the case of the hotel industry / Beka 
Katsadze & Daniel Milojevic 
The research is about the influence of COVID-19 pandemic on the hotel industry’s approach to 
social sustainability and tries to identify their strategy to keep the focus on social issues during 
the crisis. It represents a participant observation from the quarantine zone which was arranged in 
a hotel and other interesting cases about hotels’ strategies from different countries. 
 
Cleaning up the cycle: Social innovation, partnership, and symbiosis through circular 
collaboration: A case study of the Infinity Project / Jonas Schaller & John Brugge 
This case study analyses elements of industrial symbiosis, corporate social innovation, and 
partner selection in the context of the circular economic industrial collaboration between Stena 
Recycling AB and Electrolux AB. 
 
 

Presentations 15:00-15:25 
 
What connections can be identified between degrowth and eco-masculinities? Exploring an 
eco-village to find out/ Sibylle Simon & Lena Zimmermann 
In our qualitative research, we analyse what eco-masculinities can look like at an eco-village 
(which we have identified as a degrowth setting) and where we can see connections between 
eco-masculinities and a degrowth mindset. We do so through observations and interviews at the 
Suderbyn eco-village, and through questionnaires sent to other Western eco-villages. 
 
A Romantic world perspective – How Romanticization influences the acceptance of wind 
power / Lisa Dufner & Lize Klute 
This qualitative study enriches the wind power debate by illuminating contemporary 
Romanticism and its effects on our perception of nature and technology, resulting in discomfort 
regarding wind power. 
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Presentations 15:00-15:30 

 
Environmental justice of the Swedish Sámi people: Capabilities for self-determination 
through the lense of international institutions, with the case of commercial forestry / Noa 
Britt Yael Lexmond & Kirsten Boje 
This thesis analyses the status quo for environmental justice of the Swedish Sámi community. 
To analyse the case, commercial forestry is used as an indicator for environmental justice and 
the standing of international organisations and their influence on environmental justice for Sámi 
people is examined. 
 
EU's communication on the EU-AU partnership through the lenses of post-development 
and intercultural epistemology / Angela Brouwers & Elsa le Ber  
This study presents a critical genealogical analysis of the 2020 EU-AU partnership, based on a 
decolonial critique on communication.  
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Anmälan & praktiska informationer 
 
Detta är ett online evenemang, och du är välkommen att delta virtuellt via Zoom.  
 
SPRÅK 
Konferensspråket för kandidatstudenternas presentationer är svenska; konferensspråket för 
presentationerna av MA studenterna i vårt internationella MA program är engelska. 
 
ANMÄLAN 
Om du vill delta måste du först anmäla dig genom att fylla i anmälansblanketten. Deltagande 
är kostnadsfritt. Efter att du har fyllt i anmälansblanketten skickas ett bekräftelsesmejl till din e-
postadress, som innehåller lösenorden för våra virtuella konferensrum. 
 Här är länken till registreringsblanketten (på svenska): 

http://doit.medfarm.uu.se/kurt16389  
 
DELTAGANDE 
För att ta dig till våra digitala mötesrum i Zoom klickar du på länken som finns i 
programöversikten, och uppger lösenordet som du fick i din anmälansbekräftelse. 
 
UNDER SYMPOSIET 
När du är i det virtuella Zoom-mötesrummet, vänligen försäkra dig om att din mikrofon är 
avstängd (”mute”) under presentationerna. 
 
Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till presentatörerna i slutet av varje session. 
Om du vill ställa en fråga kan du använda ”Raise your hand” funktionen, eller skicka din fråga 
via chatten till moderatorn. 
 
Vi rekommenderar att du i förväg kontrollerar att du har en bra internetuppkoppling. Mer 
information om Zoom finns här (på svenska):  
https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom.  
 
 
 

Välkommen! 
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Registration & practical information 
 
This is a virtual event, and you are welcome to join virtually on Zoom to participate in all the 
sessions and presentations. 
 
LANGUAGE 
The language for the presentations of the MA students in our international MA programme in 
Sustainable Management will be English; the language for presentations of our BA students will 
be Swedish.  
 
REGISTRATION 
If you want to attend, you need to register by completing the online registration form. There 
is no registration fee. After you completed the registration, the passwords for the virtual meeting 
space will be sent to your email address. 
 This is the link to the registration form (in English): http://doit.medfarm.uu.se/kurt16414 

 
PARTICIPATION 
To get to the “virtual conference room” in Zoom, please click on the links indicated in the 
programme overview, and enter the password (see registration confirmation email) when 
required. 
 
DURING THE SYMPOSIUM 
In Zoom, please make sure that your microphone is turned off (“mute”) during the 
presentations. 
 
There will be an opportunity to ask questions to the presenters at the end of each session. 
If you want to ask a question, use the “Raise your hand” function, or send your question to the 
session hosts through the chat function. 
 
We recommend that you check that you have a good connection, in advance. More information 
about Zoom (in English) is available here: 
https://mp.uu.se/en/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom 
 
 
 

Welcome! 
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Kontakt / Contact 
 

Kandidatprogrammet i företagsekonomi 
 

Angående Sommarsymposiet: 
Dr Birgit Pauksztat (birgit.pauksztat@fek.uu.se) 

 
För frågor om kandidatprogrammet i företagsekonomi: 

Dr Anna-Carin Nordvall (anna-carin.nordvall@fek.uu.se) 
 
 
 

MA programme in Sustainable Management: 
 

For questions about the Summer Symposium 
& inquiries about the MA programme: 

Dr Fredrik Sjöstrand (fredrik.sjostrand@fek.uu.se) 
 
 

Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
Campus Gotland 
Cramérgatan 3 

62157 Visby 
Sverige / Sweden 

 
 
 


