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unge og deltar i felles forskningsgruppe mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen
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interests include consumer psychology and behavior, and the adoption and impact
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kundelønnsomhetsanalyser i norske bedrifter og hvorvidt bruken av disse hadde
en positiv effekt på deres resultat.
JOAKIM SANDBEKK jobber som revisor i PricewaterhouseCoopers AS. Han
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høgskulen og har arbeidd som lærar og rektor i skuleverket i ei årrekkje.
Sekkingstad er redaktør og redaksjonsleiar for NORDVEI – Nordisk tidsskrift i
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i Volda og Høgskolen i Molde sin felles forskningsgruppe om tverrprofesjonelt
samarbeid i praksis og utdanning.
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