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Årsmelding 2011 Institutt for foretaksøkonomi – hovedpunkter 
 
 
Instituttleder:   Frode Sættem 
Ansatte:   70,1 årsverk (herav: faglig stab 41,0; stipendiater 20,0; administrativ stab 5,6) 
Publikasjonspoeng:  36,6 (52,5 i 2010) 
 
Personer 
• Karin S. Thorburn ble utnevnt til 1404 professor for faglig lederskap i finans 
• Jonas Andersson ble tildelt opprykk til professor i bedriftsøkonomisk analyse (økonometri/statistikk) 
• Klaus Schenk-Hoppé ble tilsatt i midlertidig stilling som professor finansiert gjennom et Marie Curie 

Intra-European Fellowship (IEF) 
• Endre Bjørndal begynte som førsteamanuensis i økonomisk styring etter å ha vært tilknyttet Institutt 

for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Trond Døskeland tiltrådte som førsteamanuensis i finans. 
Tyler Hull og Francisco Santos ble engasjert som assistant professor i finans via det internasjonale 
arbeidsmarkedet i finans (AFA) 

• Fire nye doktorgradsstipendiater ble engasjert; Chunbo Liu og Hanqing Wang i spesialiseringen Finance 
og Sahar Babri og Xiaomei Cheng i spesialiseringen Management Science 

• Turid Gabrielsen ble tildelt opprykk til førstekonsulent. Stein Fossen ble tildelt opprykk til 
seniorkonsulent. Charlotte Rundhovde ble ansatt som førstesekretær 

 
• B. Espen Eckbo, William W. Hogan og Finn E. Kydland ble utnevnt til æresdoktorer ved NHH i 

forbindelse med høyskolens 75-års jubileum 
• Kurt Jörnsten ble tildelt “Norges Handelshøyskoles ærespris for fremragende forskning” 
• Thore Johnsen ble tildelt “Norges Handelshøyskoles pris for fremragende formidling” 
• Øystein Gjerde og Frode Sættem ble tildelt Studentforeningens foreleserpris “Bronsesvampen” 

 
• Tor Åge Myklebust ble tildelt “Doctoral Student Award” ved Midwest Finance Association Annual 

Meeting for paper med Aksel Mjøs og Svein-Arne Persson (avhandlingsarbeid) 
• Johannes Mauritzen ble tildelt "Student Paper Award" ved både International Association of Energy 

Economics Annual Conference og ved IAEE North American Conference (avhandlingsarbeider) 
• Einar Bakke, Tore Leite og Karin Thorburn ble tildelt "Best Paper Award" ved Northern Finance 

Association  Annual Meeting (avhandlingsarbeid) 
 
Forskning 
• Instituttet profiler sin forskning på fem tematiske områder: Financial Markets; Corporate Finance; 

Management Science; Energy, Natural Resources and the Environment; Mathematics and Statistics 
• Instituttets medarbeidere har publisert 41 artikler i vitenskapelige tidsskrift/serier og 1 arbeid som 

vitenskapelige monografier/kapitler i vitenskapelige antologier. Dette tilsvarer 36,6 publikasjonspoeng, 
hvorav 58% er klassifisert på nivå 2 i UHRs publikasjonsordning 

• Instituttet har to aktive stabsseminarserier, hvor seminarserien i finans har hatt 40 fremtredende 
internasjonale forskere som gjester (inkl. jobbmarkedskandidater) og seminarserien i Management 
Science har hatt 16 gjester 

• NHH/SNF ble deltaker i Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) (vertsinstitusjon NTNU). Mette 
Bjørndal og Gunnar Eskeland har vært drivkreftene fra vårt miljø 

• NHH er blitt deltaker i konsortiet Nord-Star – The Nordic Centre of Excellence on Nordic Strategic 
Adaptation Research. Forskningen fokuserer på klimaendringer, og Leif Sandal og Gunnar Eskeland er 
deltakere fra NHH 

• Instituttet har gjennom de senere år økt sitt engasjement i markedet for oppdragsforskning og er i dag 
en betydelig bidragsyter til denne virksomheten både ved NHH og Samfunns- og næringslivsforskning 
(SNF) 

 
Publikasjoner som ga bonus fra NHH 
• Trond Døskeland; Do Individual Investors Have Asymmetric Information Based on Work  Experience?”, 

Journal of Finance 
 
Doktorgrader (disputas) 
• Einar Bakke (august): Essays on IPO’s 
• Peter Molnàr (september): Essays in Financial Economics 
 
Faglige konferanser 
• Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVIII) ble som vanlig arrangert ved NHH i 

begynnelsen av januar, med Thore Johnsen og Marie van Beijeren i arrangementskomiteen. Årets tema 
var Strategisk fornyelse i selskaper og økonomien 

• Konferansen Energy and the Environment ble arrangert i januar ved NHH, med Gunnar Eskeland, Linda 
Rud og Turid Gabrielsen i arrangementskomiteen (samarbeid med Norsk forening for energiøkonomi) 
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• Konferansen Law and Economics of Contracts ble arrangert ved NHH i juni. Konferansen ble holdt til 
ære for Trond E. Olsen som fylte 60 år i desember 2010 

• Jan Mossin Memorial Symposium ble arrangert ved NHH i august, med Thore Johnsen, Knut Aase og 
Marie van Beijeren i arrangementskomiteen 

• The 10th Karl Borch Lecture ble arranger ved NHH i august, med Thore Johnsen, Knut Aase og Marie 
van Beijeren i arrangementskomiteen. Årets Karl Borch foreleser var professor John Campbell ved 
Harvard University 

• Workshop on Pricing in Deregulated Electricity Markets ble arrangert i november på Voss, med Kurt 
Jörnsten, Mette Bjørndal, Linda Rud, Veronica Araoz og Turid Gabrielsen i arrangementskomiteen 

• Mange medarbeidere har deltatt, og presentert arbeider, på en rekke nasjonale og internasjonale 
vitenskapelige konferanser. Karin S. Thorburn er medlem i programkomiteen for hhv Utah Winter 
Finance, konferansen til Western Finance Association og Paris Spring Corporate Finance Conference 

 
Redaksjoner i vitenskapelige tidsskrifter 
• Mikael Rönnqvist er redaksjonsmedlem (editorial board) i International Transactions in Operational 

Research (Wiley) 
• Guttorm Schjelderup er medredaktør (associate editor) i International Tax and Public Finance 

(Springer) 
• Karin S. Thorburn er medredaktør (associate editor) i Journal of Corporate Finance (Elsevier) og i 

International Journal of Corporate Governance 
• Knut Aase er hovedredaktør for utgivelsen av Handbook in Insurance (World Scientific), medredaktør 

(associate editor) i Journal of Risk and Insurance (Wiley) og Asia-Pacific Financial Markets (Springer) og 
redaksjonsmedlem (editorial board) i International Quarterly Journal of Finance 

 
Undervisning 
• Stadig flere studenter søker til våre fag. Instituttet er sentral tilbyder av kurs i masterprofilene i 

Finansiell økonomi (FIE), Økonomisk styring (BUS), Økonomisk analyse (ECO) og Energy, Natural 
Resources and the Environment (ENE) 

• Instituttet deltar i mange videreutdanningsprogrammer i regi av NHH Executive. Instituttet har et 
hovedansvar for det autoriserte finansanalytikerstudiet (AFA) med påbygningsstudier og deler ansvaret 
(sammen med Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap) for Executive masterstudiet i 
økonomisk styring og ledelse (Møst). Kraftanalytikerstudiet ble tilbudt for undervisningsåret 2010-2011 

 
Formidling 
• På formidlingssiden har Petter Bjerksund, Iver Bragelien, Trond Døskeland, Gunnar Eskeland, Øystein 

Foros, Thore Johnsen, Terje Hansen, Aksel Mjøs, Jarle Møen, Guttorm Schjelderup og Karin S. Thorburn 
vært spesielt aktive deltakere i den offentlige debatten 

• NHH arrangerer i løpet av et år en rekke konferanser hvor instituttansatte er viktige bidragsytere – 
enten i form av programledelse eller ved å holde presentasjoner. I 2011 gjelder dette bl.a. 
Vårkonferansen i mai (Iver Bragelien), NHH Forum i september (Mette Bjørndal, Iver Bragelien) og 
NHH Summit i november (Thore Johnsen) 

• Samarbeidsprosjektet Finans|Bergen ble lansert i juni. Dette er en arena for faglig motivert langsiktig 
samarbeid mellom finansnæringen og NHH, og ledes av en styringsgruppe hvor Guttorm Schjelderup 
og Aksel Mjøs deltar fra NHHs side 

• I forbindelse med høyskolens 75-års jubileum deltok en rekke medarbeidere i de ulike jubileums-
komiteene, herunder Hovedkomiteen (Mette Bjørndal), Fagkomiteen (Mette Bjørndal, Thore Johnsen, 
Kristin Reichel Teigland) og Æresdoktorkomiteen (Terje Lensberg) 

• I selve jubileumsuken for 75-årsjubilet, deltok også en rekke av instituttets medarbeidere, herunder på 
Kunstkonferansen (Guttorm Schjelderup), Skoledagen (Endre Bjørndal, Trond Døskeland, Per Manne), 
Åpent hus (Haakon Buer, Trond Døskeland, Gunnar Eskeland, Thore Johnsen, Jøril Mæland, Linda Rud) 
og Æresdoktorsymposiet (Mette Bjørndal, Kristin Reichel Teigland) 

• Mario Guajardo deltok i Forsker grand prix Bergen 2011 under Forskningsdagene 
• Frode Sættem er medredaktør i tidsskriftet Praktisk økonomi & finans (Universitetsforlaget) 
 
Allmenne/offentlige utvalg og institusjoner 
• Mette Bjørndal er medlem av styret i Finanstilsynet og medlem av et sakkyndig råd som er tvisteløser 

for gasstransportsystemet 
• Iver Bragelien var leder av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning frem til høsten 2011 
• Trond Døskeland er medlem av styret i Finansmarkedsfondet 
• Gunnar Eskeland er medlem av rådet i Norsk klimastiftelse 
• Øystein Foros er medlem av en ekspertgruppe som ser på medieeierskapsloven 
• Jørgen Haug er medlem av styret i Nordic Finance Network 
• Thore Johnsen er styremedlem i Statens finansfond 
• Jøril Mæland er medlem av Børsklagenemnden og varamedlem i styret for Statens finansfond 
• Jarle Møen er medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd 
• Guttorm Schjelderup er leder av den amerikanske tenketanken Global Financial Integrity 


