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Lundberg brädar Ingves som Årets ekonomiperson 
	  
Industrivärdens nya ordförande Fredrik Lundberg är Årets ekonomiperson, knappt före 
riksbankschefen Stefan Ingves som kommer på andra plats. Det visar årets rankning av 
ekonomijournalister och media som gjorts av kommunikationsföretaget Hallvarsson & 
Halvarsson. 
	  
Bakom	  Fredrik	  Lundbergs	  utnämning	  ligger	  haveriet	  i	  Industrivärdens	  maktsfär,	  som	  i	  sin	  tur	  utlöstes	  
av	  missnöje	  med	  SCA-‐ledningen,	  bland	  annat	  med	  deras	  resor	  med	  privatflyg.	  
	  
”Valet	  av	  Fredrik	  Lundberg	  som	  ordförande	  vid	  Industrivärdens	  stämma	  i	  maj	  gör	  att	  han	  framstår	  som	  
Näringslivssveriges	  kanske	  mäktigaste	  person.	  Detta	  trots	  att	  den	  sfär	  som	  Lundberg	  nu	  personifierar,	  
Industrivärdensfären,	  är	  skadskjuten.	  Det	  ska	  bli	  intressant	  att	  se	  vad	  Lundberg	  kan	  göra	  för	  att	  bygga	  
upp	  förtroendet	  på	  nytt”,	  säger	  Weje	  Sandén,	  senior	  director	  vid	  Hallvarsson	  &	  Halvarsson.	  
	  
Tvåa	  på	  listan	  Årets	  ekonomiperson	  är	  riksbankchefen	  Stefan	  Ingves,	  mannen	  som	  fått	  personifiera	  
minusräntan.	  Trea	  är	  finansminister	  Magdalena	  Andersson	  som	  ligger	  steget	  före	  företrädaren	  Anders	  
Borg,	  som	  toppat	  denna	  lista	  flera	  år	  i	  följd.	  Femman	  Pär	  Boman	  är	  ny	  ordförande	  i	  Handelsbanken	  och	  
SCA	  och	  har	  även	  han	  stärkt	  sin	  position	  efter	  turbulensen	  i	  Industrivärdensfären.	  
	  
När	  det	  gäller	  Årets	  ekonomihändelse	  /	  -‐skeende	  tar	  Ingves	  på	  sätt	  och	  vis	  revansch	  på	  Lundberg.	  Som	  
årets	  viktigaste	  händelse	  rankas	  ”Negativ	  ränta	  och	  ytterligare	  penningpolitisk	  stimulans”	  och	  på	  andra	  
plats	  kommer	  SCA-‐affären.	  Även	  Decemberöverenskommelsen	  och	  hushållens	  stigande	  skulder	  hör	  till	  
de	  ekonomihändelser	  som	  rankas	  högst.	  
	  
Rankningarna	  genomförs	  för	  nittonde	  året	  i	  följd.	  Bakom	  studien	  står	  kommunikationsföretaget	  
Hallvarsson	  &	  Halvarsson	  som	  tillsammans	  med	  Amandus	  Communication	  gjort	  en	  
enkätundersökning	  bland	  150	  VD:ar,	  informationschefer,	  IR-‐ansvariga	  och	  andra	  företrädare	  för	  
framför	  allt	  börsbolag,	  samt	  ekonomer	  vid	  universitet	  och	  högskolor.	  Diplom	  för	  rankningen	  delas	  
ut	  vid	  en	  lunch	  den	  9	  juni	  på	  Operaterrassen.	  
	  	  
Tabeller	  återfinns	  nedan.	  
	  
För	  mer	  information	  om	  studien	  vänligen	  kontakta:	  
Gabriel	  Thulin,	  senior	  advisor	  Hallvarsson	  &	  Halvarsson,	  tel.	  0709711227,	  e-‐post:	  
gabriel.thulin@halvarsson.se.	  
	  
	  
Om	  Hallvarsson	  &	  Halvarsson	  Group	  
Hallvarsson	  &	  Halvarsson	  Group	  samlar	  Sveriges	  främsta	  kommunikationskompetens	  i	  tre	  ledande	  
kommunikationsbyråer,	  Hallvarsson	  &	  Halvarsson,	  Comprend	  och	  Springtime.	  I	  gruppen	  arbetar	  150	  
konsulter	  med	  att	  bistå	  kunder	  i	  över	  10	  länder.	  H&H	  Group	  har	  två	  kontor	  i	  Stockholm,	  ett	  i	  London,	  ett	  i	  
Lissabon	  och	  finns	  representerade	  i	  Milano.	  
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Årets ekonomiperson 

1. Fredrik	  Lundberg,	  ordförande	  i	  Industrivärden	  	  
2. Stefan	  Ingves,	  Riksbankschef	  
3. Magdalena	  Andersson,	  Finansminister	  
4. Anders	  Borg,	  Finansminister	  
5. Pär	  Boman,	  ordförande	  i	  Handelsbanken	  och	  SCA	  

	  

Årets ekonomihändelse / -skeende 
1. Negativ	  ränta	  och	  ytterligare	  penningpolitisk	  stimulans	  
2. SCA-‐affären	  och	  Sverker	  Martin-‐Löfs,	  Jan	  Johanssons	  and	  Anders	  Nyréns	  sortier	  
3. Decemberöverenskommelsen	  
4. Bostadspriser	  och	  hushållens	  skuldsättning	  
5. Halverat	  oljepris	  

	  
	  


