
 

HALLVARSSON & HALVARSSON  SVEAVÄGEN 20  P.O. BOX 3666  SE-103 59 STOCKHOLM  SWEDEN  TEL +46 8 407 20 00  ORG. NR 556505-0837  WWW.HALVARSSON.SE 

PRESSMEDDELANDE 
     Stockholm, 14 juni 2016 

Helena Stjernholm är Årets näringslivspersonlighet 
 
Industrivärdens nya VD Helena Stjernholm är Årets näringslivspersonlighet, knappt 
före Industrivärdens ordförande Fredrik Lundberg, som var fjolårets vinnare. Det visar 
årets rankning av ekonomijournalister och media som gjorts av 
kommunikationsföretaget Hallvarsson & Halvarsson. 

 
Utnämningen av Helena Stjernholm till Årets näringslivspersonlighet innebär att det är första gången 
som en kvinna intar första plats i denna rankning. Tvåan Fredrik Lundberg blev slagen med en 
procentenhets marginal. 
 
”Det är extra glädjande att en kvinna hamnar i topp och en bekräftelse på att kvinnorna flyttar fram 
positionerna i det svenska näringslivet. Att Industrivärdens bägge toppchefer rankas som nummer ett 
respektive två i omröstningen av årets näringslivspersonlighet vittnar om Industrivärdens stora 
betydelse. Den tidigare turbulensen kring sfärbolaget SCA med efterföljande byte av ledningar har 
förstås bidragit till det stora intresset för den nuvarande ledningen”, säger Weje Sandén, senior 
director vid Hallvarsson & Halvarsson. 
 
Fjolårets tvåa, riksbankschefen Stefan Ingves, har halkat ner till femte plats på listan. Ingves ser sig 
passerad av trean Daniel Ek, VD och grundare av Spotify, och fyran Björn Wahlroos, styrelseordförande 
för Nordea och finländska Sampo. 
 
Respondenterna har även röstat på Årets ekonomihändelse. Här toppas listan med god marginal av 
Brexit, det vill säga den kommande folkomröstningen om Storbritanniens framtid i EU. En annan stor 
världshändelse, flyktingkrisen, är god tvåa före trean, ”Minusräntan och den uteblivna inflationen”.  På 
femte plats landar den första enskilda företagshändelsen, ”Volkswagens fusk”.   
 

Hallvarsson & Halvarssons enkätundersökning är genomförd under maj och juni 2016 bland  
analytiker, förvaltare, börs-VD:ar, kommunikationschefer, IR-ansvariga samt ekonomer vid 
universitet och högskolor. Undersökningen är den enda i sitt slag och genomfördes första gången 
1997. 
 
För ytterligare information om undersökningen vänligen kontakta:  
 
Julia Agha, konsult och projektledare, 0761090593, julia.agha@halvarsson.se  

Gabriel Thulin, senior advisor 0709711227, gabriel.thulin@halvarsson.se 
 
 
Om Hallvarsson & Halvarsson  

Hallvarsson & Halvarsson (H&H) är en ledande kommunikationsrådgivare inom corporate 
communications, corporate marketing, CSR, finansiell kommunikation, investerarrelationer, och 
public affairs. Vår kundportfölj är bred och inkluderar både små och stora företag och 
organisationer. Vi är cirka 70 konsulter med gedigen bakgrund inom respektive kompetensområde. 
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Årets ekonomiperson 
1. Helena Stjernholm, VD Industrivärden 
2. Fredrik Lundberg, ordförande Industrivärden  
3. Daniel Ek, VD och grundare Spotify 
4. Björn Wahlroos, styrelseordförande Nordea och Sampo 
5. Stefan Ingves, Riksbankschef 

Årets ekonomihändelse 
1. Brexit och Storbritanniens framtid i EU 
2. Flyktingkrisen i Europa 
3. Minusräntan och den uteblivna inflationen 
4. Panama-avslöjandet 
5. Volkswagens fusk 

 
 
 

 
 


