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Afrika betydde mycket 
 

Minnesord, Sydsvenska Dagbladet, 27 januari 2012 

Professor Göte Hansson, 61 år, Dalby, har avlidit. Hans närmaste är hustrun Britt-Marie, 
döttrarna Lena, Marie och Karin och fem barnbarn. 
 

Göte Hansson var vår doktorand i Lund. Tre stora verk hann han med. Hans banbrytande 
avhandling handlade om socialklausuler. Idén var att länder med dåliga arbetsvillkor skulle 
straffas med tullar om de inte bättrade sig. Göte visade att det var långt ifrån säkert att den 
fungerade i praktiken och att den delvis var protektionistisk. 
 
Nästa projekt gällde internationell harmonisering av ekonomisk politik. Göte fastslog att det 
inte är säkert att detta kommer att öka den globala effektiviteten och att fria kapitalrörelser är 
nyckeln till effektiv harmonisering på andra områden. Det sista verket i trilogin behandlar 
förändringarna i den etiopiska ekonomin 1974–1994, en socialistisk politik följd av en 
övergång till ett mer marknadsorienterat system. 
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Göte kombinerade analytisk stringens med en stark känsla för frågeställningar. Hans böcker, 
publicerade på internationella toppförlag, bygger konsekvent på central allmän jämviktsteori 
och utmynnar i tillämpbara slutsatser. Göte var klart underskattad, inte minst av sina 
konkurrenter, men till slut blev han välförtjänt professor i internationell ekonomi i Lund 1997. 
Afrika låg Göte varmt om hjärtat. Han ansvarade för den ekonomiska bevakningen av 
Etiopien och Eritrea för Sida, administrerade Lundainstitutionens utbildningssamarbete med 
Dar es Salaam och var akademisk chef för Trade Policy Training Centre in Africa i Arusha, 
där folk från förvaltning och näringsliv fick kvalificerad ekonomisk utbildning. 
 
Göte Hansson var en skicklig administratör. Vi tyckte väl att den egna forskningen kunde få 
större plats, men han ville varva arbetsuppgifterna. Som prefekt och dekanus klarade han med 
glans av att hantera den sorts byråkrater som drev oss andra till vansinne. 
 
Göte var pratglad, slagfärdig och sällskaplig och hade massor med humor. Det behövdes. Han 
levde tjugo år med sin svåra, sällsynta sjukdom. Det var ett svårt slag för honom när den 
upptäcktes, men han lärde sig leva med den och den rådde aldrig på hans goda humör. 
 
Mats Lundahl 
Bo Södersten 

 

Framgångsrik akademisk ledare 

Minnesord, Sydsvenska Dagbladet, 6 februari 2012 

 
Göte Hansson hade en lång och framgångsrik karriär vid Lunds universitet som lärare, 
forskare och akademisk ledare. Efter sin disputation 1982 tog han tidigt på sig 
ledningsuppgifter parallellt med sitt arbete med forskning och undervisning.  

Under perioden 1984–2003 verkade han med bara ett kortare avbrott först som prefekt vid 
Nationalekonomiska institutionen, sedan som prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
och slutligen som fakultetens dekan.  

Under senare år har Göte ägnat en stor del av sin tid och kraft åt uppbyggnaden av Trapca, 
Trade Policy Training Centre in Africa, i Arusha, Tanzania. Trapca grundades 2006 med 
huvudsyftet att genom utbildning stärka länderna i Afrika söder om Sahara i handelspolitiska 
förhandlingar.  

Trapca är en stor framgång med utbildningar av högsta kvalitet och Göte kunde under sina 
sista år glädja sig åt den välförtjänta uppmärksamheten kring Trapca, som nu blivit en bas för 
Ekonomihögskolans samarbeten i Afrika.  

Göte Hansson har gjort många och stora insatser för Lunds universitet. Han spelade till 
exempel en viktig roll vid tillkomsten av både Holger Crafoords Ekonomicentrum och 
Institutet för Ekonomisk Forskning.  
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Han var också starkt engagerad i Folkuniversitetet och arbetade i dess styrelse under många 
år. Göte visade kollegor, medarbetare och studenter samma respekt och omtänksamhet. Han 
hade ett genuint intresse för andras situation i stort och smått och hans ledarskap kombinerade 
empati med djärva visioner och sällsam dådkraft.  

Göte Hansson levde de sista tjugo åren av sitt liv med en svår och ovanlig sjukdom. Även om 
man kunde ana de påfrestningar som undersökningar och behandlingar utsatte honom för så 
svek aldrig det goda humöret.  

Vi kan bara uttrycka vår egen och universitetets tacksamhet över den tid vi fick arbeta med 
Göte.  

Per Eriksson,  

Fredrik Andersson,  

David Edgerton,  

Kristina Eneroth  

Allan T Malm  
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