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Aim: The purpose of the thesis is to find out whether the new business degree, 

(Civilekonomexamen) is of importance to the student’s future employers, based on the case of 

the University of Gävle.  

  

Method: The study is elaborated as a qualitative case study in two parts. One part is based on 

the University of Gävle´s work with their business education and their application for the new 

business degree. The source materials were conducted by talking to well-informed staff 

members of the University of Gävle, the academic coordinator for business studies, Stig 

Sörling and the coordinator of the chancellery, Björn Karlsson. The second part was based on 

five interviews with hiring managers of companies which many economic students wants to 

work for after they graduate. With this qualitative approach, I got a deeper understanding of 

how recruiters think about recruitment, and higher education. 

 

Results and conclusion: It has been found that recruiters base their choice when hiring, 

more on the personal characteristics and abilities of the applicants, than their education. The 

education plays a certain role, but the title of the degree, is found less important. The new 

business degree is, however, seen as a mark of quality, and can in this regard have a sense of 

meaning, in cases where it is the only difference between the applicants. If recruiters have 

sufficient insight into the education, it can reduce some of the influence, because they know 

what the education provides. Collaboration between industry and education is therefore 

extremely important. The education can then develop in a more reality-based spirit, which 



 

 

recruiters require. Recruiters, however, are satisfied with the knowledge and skills that 

graduates students hold after their studies, as it is today. 

  

Suggestions for further research: As further research to this work, I think it would be 

interesting to look at the difference in the employability of students from universities with the 

new business degree to students from institutions without the new degree. It would also be 

interesting to repeat this kind of study, in a few years, when there will be more people with 

the new business degree in the labour market, and the industry may hold more or other 

opinions about this. It would also be interesting to do the study from a lager city’s 

perspective, and see the differences from this study based on Gävle.  

 

Contribution of the thesis: This study shows what recruiters think of graduated business 

economist students’ knowledge and skills, as well as business studies and the importance of 

the new business degree. These findings may be useful for educators in the development of 

business studies. This study may also be useful for those individuals who wish to apply for a 

business degree, when they are sorting out their choice of university to get a better 

understanding of what recruiters think about education and the new business degree. 
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Syfte: Syftet med uppsatsen är att se om den nya civilekonomexamen är av hög vikt för 

studenternas framtida arbetsgivare, med utgångspunkt från Högskolan i Gävle. 

 

Metod: Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie i två delar. Den ena delen har baserats 

på att ta del av Högskolan i Gävles arbete med ekonomutbildningen samt ansökningarna för 

att få examensrätten till civilekonomexamen. Material för detta har insamlats bland annat 

genom samtal med personal från Högskolan som är väl insatta i ansökningarna, 

utbildningsledaren för ekonomiska ämnen Stig Sörling, samt kanslisamordnaren Björn 

Karlsson. Del två utfördes via genomförandet av intervjuer med fem rekryterare vid företag 

som många ekonomstudenter vill arbeta hos efter sina avslutade studier. I och med denna 

kvalitativa metod, fick jag en djupare förståelse för hur rekryterare tänker angående 

rekrytering, och den högre utbildningen. 

 

Resultat och slutsats: Studien har visat att rekryterare baserar sina val vid anställning mer 

på de arbetssökandes personliga egenskaper och förmågor, än deras utbildning. Utbildningen 

utgör dock en del, men om titeln på examen är civilekonom- eller ekonomexamen, spelar 

ingen större roll. Civilekonomexamen ses dock som en kvalitetsstämpel, och kan i det 

avseendet vara avgörande, ifall det är det enda som skiljer de arbetssökande åt. Om 

rekryterarna har tillräcklig inblick i utbildningen, kan examenstitelns innebörd minska, 

eftersom de då vet vad utbildningen ger. Samverkan mellan näringsliv och 



 

 

utbildningsväsendet är därmed otroligt viktigt. Utbildningen kan på så sätt utvecklas i en mer 

verklighetsbaserad anda, vilket rekryterarna kräver mer utav. Rekryterarna är dock överlag 

nöjda med de kunskaper och kvalifikationer som nyexaminerade studenter innehar efter sina 

studier. 

 

Förslag till fortsatta studier: Som fortsatt forskning till arbetet anser jag att det vore 

intressant att titta på skillnaden i anställningsbarhet mellan studenter från lärosäten med 

civilekonomexamen mot studenter från lärosäten utan civilekonomexamen. Det vore även 

intressant att göra om den typ av undersökning jag gjort, om några år, då det kommer att 

finnas fler personer med den nya civilekonomexamen ute på arbetsmarknaden, och 

näringslivet kanske innehar fler eller andra åsikter om detta. Att göra studien utifrån en större 

stads perspektiv vore även det intressant, för att se om det skiljer sig åt från Gävle som 

utgångspunkt. 

 

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är ett arbete som visar vad rekryterare anser om 

nyexaminerade ekonomstudenters kunskaper och kvalifikationer, samt ekonomutbildningen 

och civilekonomexamens vikt. Studien bidrar därmed till en ökad förståelse inför dessa 

områden, som kan komma till nytta för utbildningsansvariga vid utveckling av 

ekonomutbildningen. Studie kan även vara användbar för de individer som vill ansöka till en 

ekonomutbildning, då de inför deras val av lärosäte vill få ett större grepp om vad rekryterare 

anser om utbildning och den nya civilekonomexamen. 

 

Nyckelord: Civilekonomexamen, ekonomutbildning, rekrytering, anställningsbarhet. 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Introduktion................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsning ................................................................................................................................... 3 

1.4 Disposition ..................................................................................................................................... 3 

2. Arbetsmetod ............................................................................................................................ 5 

2.1 Val av ämne ................................................................................................................................... 5 

2.2 Kvantitativ metod och kvalitativ metod ........................................................................................ 5 

2.3 Fallstudie ....................................................................................................................................... 6 

2.4 Källor .............................................................................................................................................. 7 

2.4.1 Primärkälla .................................................................................................................................. 8 

2.4.2 Intervju ....................................................................................................................................... 9 

2.4.3 Sekundärkälla ........................................................................................................................... 12 

2.5 Förförståelse ................................................................................................................................ 13 

2.6 Källkritik ....................................................................................................................................... 14 

2.6.1 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................ 15 

2.7 Sammanfattning av metodkapitlet ............................................................................................. 16 

3. Teoretisk referensram ............................................................................................................ 17 

3.1 Rekrytering .................................................................................................................................. 17 

3.2 Kompetens .................................................................................................................................. 18 

3.3 Övriga krav och förväntningar från arbetsgivare ........................................................................ 19 

3.4 Utbildningskvalitet ...................................................................................................................... 21 

3.5 Sammanfattning av kapitlet om de teoretiska referensramarna ............................................... 26 

4. Praktisk referensram .............................................................................................................. 27 

4.1 Den högre utbildningen i Sverige ................................................................................................ 27 

4.2 Den nya Civilekonomexamen ...................................................................................................... 28 

4.3 Näringslivets påverkan ................................................................................................................ 33 



 

 

4.4 Sammanfattning av kapitlet om de praktiska referensramarna ................................................. 36 

5. Empirisk studie ....................................................................................................................... 37 

5.1 Högskolan i Gävle ........................................................................................................................ 37 

5.2 Näringslivet .................................................................................................................................. 40 

5.2.1 PWC .......................................................................................................................................... 40 

5.2.2 KPMG ........................................................................................................................................ 42 

5.2.3 Korsnäs ..................................................................................................................................... 44 

5.2.4 Swedbank ................................................................................................................................. 46 

5.2.5 SEB ............................................................................................................................................ 49 

5.3 Sammanfattning av empirikapitlet .............................................................................................. 51 

6. Analys .................................................................................................................................... 52 

6.1 Högskolan i Gävle ........................................................................................................................ 52 

6.2 Näringslivet .................................................................................................................................. 54 

6.2.1 Kompetens och kvalifikationer ................................................................................................. 54 

6.2.2 Utbildning ................................................................................................................................. 57 

6.2.3 Samverkan ................................................................................................................................ 60 

6.3 Sammanfattning av analyskapitlet .............................................................................................. 61 

7. Slutsatser ............................................................................................................................... 63 

8. Källförteckning ....................................................................................................................... 68 

 



1 

 

1. Inledning 

I detta kapitel kommer jag att introducerar mitt val av uppsatsämne, samt problem som väckt 

mitt intresse. Utifrån detta formuleras syftet med uppsatsen och de frågeställningar som jag 

vill utreda. Slutligen presenterar jag de avgränsningar jag gjort, samt upplägget av arbetet. 

1.1 Introduktion 
Under de senaste åren har det diskuterats mycket kring ekonomutbildningarna och dess 

kvalitet vid universiteten och högskolorna i Sverige. Högskoleverket har sedan 2001 haft i 

uppdrag av regeringen att utvärdera kvaliteten i den nationella högre utbildningen, däribland 

ekonomutbildningarna.
1
 En del i kvalitetssäkringsarbetet är examensrättsprövningar och 

under 2007 började Högskoleverket även ta emot ansökningar om en ny examensrätt, 

nämligen den nya civilekonomexamen
2
. Den nya civilekonomexamen är en del som har 

utvecklats som ett steg i att kvalitetssäkra utbildningarna.  

 

Under 2007 fick Högskoleverket in totalt 23 ansökningar om att få rätten att ge utbildningar 

som leder till en civilekonomexamen. Detta var samtliga av Sveriges lärosäten som vid det 

tillfället gav ut magisterexamen i ekonomi, förutom Uppsala universitet, Sveriges 

lantbruksuniversitet samt Handelshögskolan i Stockholm. Efter prövningen av ansökningarna 

var det endast sex lärosäten som erhöll examensrätten, nämligen Göteborg, Linköping, Lund, 

Stockholm, Växjö samt Umeå universitet.
3
 Avslagen handlade främst om brister i 

lärarkompetens och kapacitet, framförallt inom ämnesinriktningen redovisning, samt att vissa 

lärosäten inte uppfyllde kraven på bredd och innehåll i utbildningen
4
.  

 

Vid detta tillfälle drabbades många studenter av oro, då många tog detta besked som att 17 

lärosäten nu tappade sin examensrätt inom ekonomi helt, och att de som redan påbörjat sin 

utbildning vid dessa lärosäten, inte skulle kunna ta ut en examen. Detta var dock bara 

spekulationer, för denna examensprövning var enbart för en ny civilekonomexamen, och inte 

en bedömning av kvaliteten på de befintliga ekonomutbildningarna
5
. 

 

Förutom de sex lärosäten, som fick sin ansökan godkänd 2007, har fem ytterligare lärosäten 

fått sina ansökningar godkända efter detta. Det gäller Borås, Halmstad, Jönköping, Luleå samt 

                                                 
1
 Högskoleverket, 2008, s 7. 

2
 Ibid. s 25-26. 

3
 Högskoleverket, 2007. 

4
 Högskoleverket, 2008 s 27. 

5
 Ibid. 
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Örebro Universitet. Det är därmed elva lärosäten som idag innehar rätten att utfärda den nya 

civilekonomexamen.
6
 

 

Kritik emot den nya civilekonomexamen är att den inte är tillräckligt internationellt anpassad. 

Detta är anledningen till varför bland annat Uppsala Universitet avböjt till att ansöka om 

examensrätten.
7
  I en debattartikel i Dagens Nyheter 2007, skriver Erik Åsbrink, tidigare 

socialdemokratiska finansminister och ordförande för en sakkunniggrupp om den nya 

civilekonomexamen, att: ”Det är oklart om man i omvärlden kommer att förstå och erkänna 

den nya svenska civilekonomexamen.”
8
 

 

Högskolan i Gävle har varit med och ansökt om civilekonomexamen sedan 2007, men hittills 

inte blivit godkända. De har under hösten 2010 lämnat in en ny ansökan, efter ytterligare 

satsningar för att anpassa utbildningen enligt de kriterier som Högskoleverket kräver för att 

erhålla examensrätten. Det jag skulle vilja ta reda på är om dessa satsningar på den nya 

civilekonomexamen har stöd ifrån arbetsmarknaden. Går utvecklingen i linje med vad 

studenternas framtida arbetsgivare eftersöker? Och framför allt, är civilekonomexamen så 

viktig? 

 

Jag har tänkt titta på vad arbetsmarknaden anser om nyexaminerade ekonomstudenter, samt 

om de anser att civilekonomexamen är av stor vikt. Samtidigt vill jag få ett större grepp om 

Högskolan i Gävles interna arbete med ansökningen till högskoleverket angående att få 

examensrätten för den nya civilekonomexamen. Hur mycket hänsyn tar Högskolan i Gävle till 

aktörerna i näringslivet när de utvecklar ekonomprogrammet?   

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se om den nya civilekonomexamen är av hög vikt för studenternas 

framtida arbetsgivare, med utgångspunkt från Högskolan i Gävle. 

 

Min problemformulering grundar sig i följande frågeställningar: 

 Går utvecklingen av ekonomutbildningen i linje med vad studenternas framtida 

arbetsgivare eftersöker?  

                                                 
6
 Högskoleverket 1, 2010. 

7
 Hulth A, 2007. 

8
 Åsbrink E, 2007. 
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 Hur mycket hänsyn tar Högskolan i Gävle till aktörerna i näringslivet när de utvecklar 

ekonomprogrammet?   

 Är civilekonomexamen så viktig? 

 

1.3 Avgränsning 

Jag kommer att undersöka förhållandena kring ansökningen av examensrätten till 

civilekonomexamen i Högskolan i Gävles fall, och enbart jämföra med andra lärosäten. Av 

näringslivet har jag valt att avgränsa mig till några av de företag i Gävle som jag vet anställer 

ekonomer, och som ekonomstudenter hoppas få anställning hos, efter avslutade studier. Detta 

på grund av den storleksomfattning som mitt arbete innehar, samt att jag tror att studien kan 

bli mer intressant om den avgränsas inom dessa kriterier och inte blir allt för bred. 

 

1.4 Disposition  

Kapitel 2 - Arbetsmetod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för forskningsprocessen och de metoder jag har använt 

för att samla in data. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för teorier, tidigare undersökningar och utlåtanden av 

mer teoretisk karaktär, som är relevant för min undersökning. Urvalen av avsnitten som jag 

tar upp är baserade på vad även tidigare forskare har tagit upp i studier angående mitt valda 

ämne. 

 

Kapitel 4 – Praktisk referensram  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare undersökningar, utlåtanden och teorier av 

mer praktisk karaktär, som bland annat tas upp i den offentliga debatten och, som är relevant 

för min undersökning. 

 

Kapitel 5 - Empirisk studie 

I detta kapitel redovisar jag den information som jag har samlat in genom intervjuer och 

samtal med utvalda respondenter.  
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Kapitel 6 - Analys 

I detta kapitel kommer jag att diskutera och jämföra resultaten från den empiriska 

undersökningen med den referensram som jag har valt att presentera i mitt arbete. 

 

Kapitel 7 - Slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att besvara de frågeställningar som utretts, samt redogöra för de 

slutsatser jag har kommit fram till. Dessutom kommer jag att ta upp egen kritik och förslag till 

fortsatt forskning. 

 

I slutet av arbetet återfinns även källförteckning samt relevanta bilagor till mitt arbete, för att 

underlätta för läsaren att förstå min studie grundligare. 
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2. Arbetsmetod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för forskningsprocessen och de metoder jag har 

använt för att samla in data till min undersökning. 

2.1 Val av ämne 
Då det har diskuterat mycket kring kvaliteten på de svenska ekonomutbildningarna under ett 

antal år, samt att detta har lett till utveckling av utbildningen på olika sätt, och då bland annat 

genom införandet av en ny civilekonomexamensrätt, anser jag att detta är ett aktuellt ämne. 

Jag har ofta diskuterat med många i min närhet angående hur rekryterare tänker när de väljer 

ut individer, vad de utgår ifrån, vad de letar efter i nya medarbetare och i hur stor utsträckning 

utbildningen spelar roll. På grund av detta tycker jag att det är intressant att undersöka vad 

rekryterare verkligen letar efter, och om den nuvarande ekonomutbildningen uppfyller detta. I 

och med att Högskolan i Gävle lägger ned så mycket tid och resurser på att skapa möjligheter 

för att erhålla civilekonomexamensrätten, undrar jag om näringslivet ser studenter som 

erhåller den nya civilekonomexamen som mer anställningsbara, än de med en 

ekonomexamen. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, genom att intervjua utvalda 

respondenter ifrån skola och näringsliv, för att skapa mig en uppfattning om den nya 

civilekonomexamens vikt.  

 

2.2 Kvantitativ metod och kvalitativ metod 
I ett undersökningsarbete bör man välja mellan att använda en kvalitativ- eller en kvantitativ 

undersökningsmetod. Båda metoderna är lika bra, men de passar olika bra till att undersöka 

olika saker. Kvalitativa metoder undersöker ord bäst, medan kvantitativa metoder är mest 

lämpade vid undersökningar av siffror.
9
 Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning 

av en aktuell företeelse. Anledningen till valet av en kvalitativ metod, är att jag vill undersöka 

och analysera relationen mellan människor, och inte mellan variabler, vilket en kvantitativ 

metod istället gör. En kvantitativ metod fokuserar på kvantiteter, vilket jag inte har valt att 

fokusera på i min studie. Enligt Trost är det syftet med undersökningen som är det avgörande 

i vilken metod man ska använda sig utav. Vill man undersöka om hur ofta, hur många eller 

hur vanlig en företeelse är, är det kvantiteter man vill studera, och då är en kvantitativ 

forskningsmetod mest lämpad. Det jag vill undersöka är hur rekryterare uppfattar 

nyexaminerade ekonomstudenter, vad de lär sig vid ekonomutbildningarna, samt hur de 

                                                 
9
 Jacobsen D I, 2007, s 15, 47 
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uppfattar vikten av den nya civilekonomexamen. En kvalitativ forskningsmetod är mest 

lämpad på grund av att min studie syftar till att förstå och hitta mönster i den upplevda 

vardagen. Med kvalitativa personliga intervjuer får man en större förståelse för 

respondenternas upplevda situationer och erfarenheter.
10

 

 

2.3 Fallstudie 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie i två delar. Den ena delen baseras på att ta 

reda på mer om ekonomutbildningen, och den nya civilekonomexamen. Jag valde då att prata 

med utbildningsledaren i de ekonomiska ämnena, Stig Sörling, samt kanslisamordnaren Björn 

Karlsson, vid Högskolan i Gävle, för att få ett större grepp om utvecklingen av 

civilekonomutbildningen där. Jag fick även ta del av deras tidigare ansökan till 

examensrätten, samt den allra senaste som de skickade in under hösten 2010. I min andra del 

undersöker jag vad rekryterare anser om nyexaminerade ekonomstudenter idag. Jag har 

undersökt vad rekryterare ser som viktiga egenskaper hos nya medarbetare och vilka 

kunskaper de anser att dessa bör ha fått med sig ifrån den högre utbildningen. 

Undersökningen har även grundat sig i om den nya civilekonomexamen är av hög vikt för 

rekryterarna inför deras val vid rekrytering.  

 

En fallstudie är en relevant metod när man vill undersöka en nuvarande omständighet, vilket 

denna studie är. Förhoppningen är att ge en rättvis bild av verkligheten, genom att samla in, 

presentera och analysera information med så hög validitet och reliabilitet som möjligt.
11

 

 

Då mitt ämne är ett högaktuellt ämne, då Högskolan i Gävle i skrivande stund, precis har 

lämnat in en ny ansökan om examensrätten, är en fallstudie en bra metod att använda. 

Fallstudier undersöker nutida händelser på djupet. Jag vill undersöka vad rekryterare 

verkligen anser, och det är just verkliga sammanhang som en fallstudie menar till att 

undersöka. Jag bör dock följa en viss procedur i mitt arbete, för att undersökningen skall 

uppfattas som tillräckligt ordentligt utförd enligt Yin.
12

 Därför måste jag metodiskt redogöra 

för hur jag går tillväga, för att en senare forskare ska kunna göra i princip samma 

undersökning. När två undersökningar med samma syfte och samma metod, ger samma 

                                                 
10

 Trost J, 1997, s 10, 15-16 
11

 Yin R K, 2009, s 3-4 
12

 Ibid., s 14-18 
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resultat, visar det att undersökningen är tillförlitlig.
13

 Min undersökning får heller inte 

influeras av mina egna värderingar i allt för hög utsträckning. Det är dock svårt att utestänga 

dessa helt, men åtgärder mot detta är att jag försöker rapportera all information på ett rättvist 

sätt, och inte utelämnar vissa partier.
14

 

 

2.4 Källor 
Källor är ursprunget till vår kunskap. Det vi bygger all vår kunskap på är kunskapskällor. De 

kan vara muntliga i form utav intervjusvar, uttalanden, offentliga tal etcetera.
15

 Enligt Holme 

och Krohn Solvang, kan källor även vara nedskrivet material, och uppkommer tillgrund för en 

viss uppgift, som redogör för kunskapen kring uppgiftsområdet. Nedskrivet material av alla 

de slag finns det gott om, och som forskare bör man vara aktsam för vilken information man 

använder sig utav, hur hög kvaliteten är, samt hur tillförlitlig källan är. Har man detta i 

beaktning, kan det finnas mängder av information att utgå ifrån. Forskarens arbete är att få en 

överblick över vilken information som finns, som är relevant för undersökningen.
16

 Dock är 

mitt valda ämne ett väldigt nutida ämne, som har varit relativt begränsat när det gäller 

källmaterial. Den nya civilekonomexamen finns det en del nedskrivet om i den nutida 

debatten, men tidigare forskare har inte behandlat ämnet i så hög grad.     

 

För att ta fram relevanta källor till min studie, har jag läst många tidigare uppsatser som berör 

ämnet, men främst dess angränsningar, som jag är intresserad utav. I dessa uppsatser har jag 

försökt bilda mig en uppfattning om vad de forskarna ansett varit väsentligt att redovisa, och 

det är dessa områden även jag har försökt utgå ifrån när jag sedan sökt efter ytterligare 

källmaterial. Källmaterialet har varit litteratur som jag funnit på högskolans bibliotek, artiklar 

via högskolans artikeldatabas, material angående civilekonomansökan både från Högskolan i 

Gävles egna material samt publicerat material om examen och andra relevanta områden från 

bland annat Högskoleverkets hemsida och Civilekonomernas hemsida, samt även andra 

Internetsidor. Utifrån detta har jag sedan bildat mig en större uppfattning om ämnet och 

kunnat mer precisera vad jag vill undersöka i verkligheten. Källor från verkligheten har jag 

fått genom att utföra intervjuer med personal som arbetar inom högskolan, samt rekryterare 

vid olika företag som anställer ekonomer.  

 

                                                 
13

 Svenning C, 2000, s 63 
14

 Yin R K, 2009, s 14 
15

 Thurén T, 2005, s 9 
16

 Holme I M, Krohn Solvang B, 1997, s 124-126, 130. 
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2.4.1 Primärkälla 

Jag har valt intervjuer med rekryterare från olika företag, samt personal från Högskolan i 

Gävle, som min förstahandskälla, eller primärkälla
17

. Kvale och Brinkmann menar att genom 

sådana intervjuer får forskaren information som kommer från den levda vardagen
18

. Eftersom 

det är forskaren själv som kan styra vilken information man vill få ut, via dessa intervjuer, och 

fråga specifikt vad man undrar över, är dessa källor mer relevanta för studien, än vad 

sekundära källor är
19

. 

 

Vid urvalet av responderande företag som kunde vara intressant för studien, ville jag använda 

mig utav företag som ekonomstudenter vill ha anställning vid efter sina avslutade studier. För 

att inte enbart basera detta val utifrån mina egna åsikter, utan få en större tillförlitlighet, eller 

reliabilitet i valet,
20

 valde jag att tillfråga tolv stycken ekonomstudenter angående vilka 

företag de kunde tänka sig att arbeta hos efter sin utbildning. De företag som de nämnde 

var bland andra PWC, Swedbank, KPMG, Korsnäs och SEB, vilka blev mina valda 

responderande företag. Vissa studenter valde dock att svara att de kunde tänka sig att 

arbeta hos alla banker, alla revisionsbyråer, alla finansbolag, mäklarföretag, eller alla 

större företag. Detta hade jag i åtanke vid val av respondenter. Förutom att flera studenter 

vill arbeta hos dessa företag, grundade jag även mitt urval på att de kom från lite olika 

branscher, samt givetvis att företagen hade möjlighet att ställa upp på en intervju, samt 

att de hade verksamhet i Gävle. I bilaga 1 har jag valt att redovisa utfallet av de företag 

studenterna specifikt namngav, samt antal studenter som namngav dem.
 

 

Universum är ett världsledande företag inom arbetsgivarimage. Bland annat genomför de 

varje år undersökningar om vilka arbetsgivare studenter helst vill arbeta hos efter sina studier. 

Universums undersökningar besvaras varje år av 350 000 studenter världen över.
21

  Eftersom 

min undersökning enbart innehöll tolv studenters åsikter, valde jag även att titta på 

Universums undersökningar, inför mitt val av responderande företag, och se om dessa företag 

även höll på en större nivå som attraktiva arbetsgivare. I 2010 års undersökning om vart 

världens ekonomstudenter helst vill arbeta, hittar man KPMG på andra plats, samt PWC på 

fjärde plats
22

. I 2010 års undersökning om vart Sveriges ekonomstudenter helst vill arbeta, 

                                                 
17

 Holme I M, Krohn Solvang B, 1997, s 132 
18

 Kvale S, Brinkmann S, 2009, s 39 
19

 Holme I M, Krohn Solvang B, 1997, s 125, 136 
20

 Svenning C, 2000, s 59 
21

 Universum 1, 2010. 
22

 Universum 2, 2010. 



9 

 

deltog uppemot 17 000 studenter. På denna lista hamnade Swedbank på femte plats följt av 

PWC på sjätte, KPMG på sjunde och SEB på nionde plats.
23

 För det slutgiltiga valet av 

respondenter utgick jag därmed dels från de tolv studenter jag tillfrågade, dels om dessa höll 

måttet på en större nivå, och även om företagen hade möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Jag baserade även valet på om dessa företag hade anknytning till Gävle, samt att de kom från 

olika branscher, för att få en bredd på min undersökning.   

 

2.4.2 Intervju 

Genom att använda sig utav kvalitativa intervjuer, menar Kvale och Brinkmann att man kan 

bilda sig en uppfattning av respondenternas perspektiv på verkligheten
24

. Min undersökning 

grundar sig i att jag vill ta reda på vad rekryterare verkligen anser om ekonomutbildningen 

idag, samt den nya civilekonomexamen. Jag vill bilda mig en uppfattning om av vilken vikt 

den nya examen spelar in vid rekrytering. Detta vill jag åstadkomma för att se om 

utvecklingen av ekonomutbildningen är på väg i den riktning som näringslivet eftersöker, 

eller om utvecklingen egentligen borde ha en annan fokusering. 

 

För att få en större förståelse för arbetet med ansökningen för den nya 

civilekonomexamensrätten, genomförde jag intervjuer med utbildningsledaren i ekonomiska 

ämnen vid Högskolan i Gävle, Stig Sörling, samt kanslisamordnaren Björn Karlsson. De gav 

mig en större bild av ansökningsprocessen, samt skolans övriga arbete med utvecklingen av 

ekonomprogrammet. Dessa intervjuer utfördes mer som samtal, där de fick redogöra för deras 

arbete med utbildning och examinationsansökningen.  

 

Senare under arbetets gång, genomförde jag den urvalsprocess som jag beskrivit ovan under 

”primärkälla”. Efter det tog jag kontakt med de företag som var mest lämpade enligt min 

urvalsprocess och som hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Jag genomförde fem 

intervjuer med olika företag som anställer ekonomer, för att undersöka vad rekryterare anser 

om nyexaminerade ekonomstudenter, deras utbildning samt den nya civilekonomexamen. 

 

Jag har försökt att genomföra alla mina företagsintervjuer enhetligt, genom att följa en 

strukturerad process för att jag vill att studien skall uppfattas som tillförlitlig och inte 

                                                 
23

 Universum 3, 2010. 
24

 Kvale S, Brinkmann S, 2009, s 39 
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oordentligt genomförd
25

. I bilaga 2 kan man se den frågemall jag utgick ifrån vid alla 

företagsintervjuer. Denna mall fungerade som ett hjälpmedel för att få mig minnas vilka 

frågor jag ville ha besvarade under samtalen med de responderande företagen. Enligt Trost 

ska frågorna vara utarbetade efter att man tänkt igenom vad man verkligen vill ta reda på. 

Man skall försöka använda sig utav så enkla och raka frågor som möjligt. Frågorna bör vara 

indirekta, och inte direkta, samt specifika, konkreta och jordnära. Trost menar även att det 

underlättar vid intervjuerna om man är väl förberedd och har en inarbetad frågemall. Frågar 

man respondenterna hur de agerar i olika situationer, får man även reda på vad de verkligen 

tycker i frågan.
26

 Jag valde att ställa frågor som exempelvis; vad de letar efter när de 

nyrekryterar, hur de samverkar med högskolor/universitet idag, samt om den nya 

civilekonomexamen gör någon skillnad vid rekryteringsbeslut hos dem.  

 

Även om jag vill följa en strukturerad process vid mina intervjuer, så vill jag även följa 

Jacobsens teori om att respondenten ska kunna få uttrycka sig med egna ord, på sitt eget sätt. 

Kvalitativa intervjuer är en öppen metod, där jag som forskare ska försöka styra den 

insamlade informationen i minsta möjliga mån.
27

 Därför använde jag mig även av följdfrågor 

i intervjuerna där jag kände att det behövdes när respondenterna redogjorde för ytterligare 

intressanta aspekter kring ämnet. 

 

Kvale och Brinkmann menar att antalet intervjuer man bör använda sig utav beror på själva 

undersökningen. Använder man sig utav för få intervjuer blir det svårt att generalisera och 

pröva hypoteser samt skillnader mellan de grupper man undersöker. Man bör utföra så många 

intervjuer som behövs, som leder till att man får svar på det man vill undersöka. Dock kan 

man efter ett visst antal intervjuer uppnå en mättnadsgrad, där fler intervjuer inte ger 

tillräckligt med ny kunskap. Väsentligheten i kunskapen man erhåller sjunker allt mer, efter 

ett visst antal intervjuer, och kan då börja anses som onödig resursförbrukning.
 28

 Med för 

många intervjuer kan materialet bli för stort och ohanterligt, och leder till en sämre överblick 

över viktiga detaljer gällande samband eller skillnader. Det är kvaliteten i intervjuerna man 

skall fokusera vid, enligt Trost. Några få kvalitativt utförda intervjuer är alltid bättre än flera 

mindre väl utförda.
29

 En studie som innefattar fler intervjuer kan inte heller direkt hänföras till 

                                                 
25

 Yin R K, 2009, s 14-18 
26

 Trost J, 1997, s 73-74 
27

 Jacobsen D I, 2007, s 48-49 
28

 Kvale S, Brinkmann S, 2009, s 129-130 
29

 Trost J, 1997, s 110 
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att vara mer vetenskaplig än en studie med färre intervjuer. Forskaren bör även grunda valet 

av antalet intervjuer på den tid och resurser som finns tillgängliga för studien.
30

 Vid 

kvalitativa studier är det särskilt viktigt att grunda antalet intervjuer på studiens tids- och 

kostnadsaspekter
31

. Antalet intervjuer jag genomförde, baserade jag dels på mitt arbetes 

tidsaspekt, och dels på om de gav mig svar på det jag var ute efter att undersöka. De gav mig 

alla väsentlig information, och bidrog med nytta till min studie.  

 

För att vid ett senare tillfälle kunna analysera den information man får från en intervju, finns 

ett flertal tillvägagångssätt för att registrera samt dokumentera intervjuerna
32

. Jag använde 

mig utav att föra anteckningar och lägga på minnet vad som sades under intervjutillfället. För 

att ha detta så färsk som möjligt i minnet, redogjorde jag för intervjuerna redan samma dag 

som jag utförde intervjuerna. Intervjuerna med KPMG, SEB samt Swedbank utfördes via 

personliga möten, där jag även hade möjlighet att använda mig utav en ljudbandspelare.  

 

Ljudbandspelarens funktion ger forskaren möjligheten att senare gå tillbaka och återlyssna till 

vad som sades vid intervjutillfället. Detta är en bra metod enligt Kvale och Brinkmann, då 

exakta formuleringar, ord, tonfall, pauser, etcetera, kan vara svåra att memorera.
 33

 När man 

för anteckningar vid en intervju som sker via ett personligt möte, kan det enligt Jacobsen vara 

svårt att behålla den ögonkontakt som krävs för en bra intervju
34

. Detta problem löstes via 

användningen av ljudbandspelaren, då jag inte var lika tvungen att notera allt som sades, 

eftersom jag kunde gå tillbaka och återlyssna på konversationen vid ett senare tillfälle. 

Jacobsen menar att en nackdel med ljudbandspelare är ifall intervjuaren antecknar för lite 

under själva intervjun, och helt förlitar sig på inspelningen. Det kan då bli svårt att orientera 

sig på inspelningen efteråt.
35

 Därför förde jag även anteckningar under intervjun, men 

försökte att göra det i den mån att jag fick med det viktigaste samtidigt som jag kunde ha en 

tillräcklig ögonkontakt med respondenten.   
 

 

Intervjuerna med PWC och Korsnäs utfördes via telefonintervjuer. I dessa fall är inte 

ögonkontakten avgörande, och därmed minskar effekten av att intervjuaren antecknar. 

Telefonintervjuer är även mer resurseffektivare, då undersökaren inte behöver förflytta sig 

                                                 
30

 Kvale S, Brinkmann S, 2009, s 129-130 
31

 Trost J, 1997, s 109 
32

 Kvale S, Brinkmann S, 2009, s 194-195 
33

 Ibid. 
34

 Jacobsen D I, 2007, s 98-99 
35

 Ibid. 
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mellan olika platser. En annan fördel med telefonintervjuer är även att de kan kännas mer 

anonymiserade.
36 

Jag uppfattade det som lättare att få företagsrepresentanterna att ställa upp 

på en intervju då denna kunde utföras via telefon, mycket på grund utav att intervjun blev mer 

resurseffektiv. Företagen var inte tvungna att ta emot någon personligen och ordna plats 

etcetera, utan behövde enbart svara i telefonen.  

 

Enligt Jacobsen är nackdelen med telefonintervjuer att undersökaren missar den personliga 

kontakten och det förtroendeklimat, som kan underlätta för en intervju. Detta klimat uppstår 

lättare vid ett personligt möte, än över telefon. Telefonintervjuer brukar därmed inte 

rekommenderas vid personliga intervjuer som omfattar många öppna frågor. 
 
Det kan även 

vara lättare för respondenter att tala osanning via telefon, än vid ett personligt möte. 

Intervjuaren går även miste om att se hur respondenten beter sig under intervjuns förlopp.
37 

Då jag relativt sett inte hade många frågor att ställa till mina respondenter, utan intervjuerna 

höll sig till omkring 30 minuter, kände jag att telefonintervjuer var bra lämpade för min 

undersökning. Då jag utförde intervjuer både genom personliga möten, samt via 

telefonintervjuer, hade jag möjligheten att se om skillnaderna i utfallet av inhämtad 

information skilde sig åt, vilket jag inte anser att de gjorde till någon väsentlig skillnad.  

 

Jag avslutade alla intervjuer med att ställa frågan om respondenten kände att han ville tillägga 

någonting som han kände att vi inte hade kommit in på tidigare. Detta gjorde jag för att följa 

Jacobsens teori om att respondenten ska ha möjlighet att få framföra den information som han 

vill ska komma fram
38

.
 

 

2.4.3 Sekundärkälla 

Jag har hämtat en del information ifrån tidigare undersökningar, böcker, artiklar, Internet, 

samt Högskolan i Gävles egna material angående deras ansökan om examensrätten till 

civilekonomexamen. Dessa är mina andrahandskällor, eller sekundärkällor som de även 

kallas
39

. Sekundärkällor är tidigare forskares slutsatser och teorier, som uppkommit i andra 

syften än min studie. Då dessa källor inte enbart grundar sig i det syfte som min undersökning 

innehar, är det omöjligt att enbart utgå från dessa källor för mig. Enligt Holme och Krohn 

Solvang måste jag även samla in eget producerat källmaterial, som jag redogjort för här ovan, 

                                                 
36

 Jacobsen D I, 2007, s 98-101 
37

 Ibid. 
38

 Ibid., s 106 
39
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mina primärkällor, för att ha möjligheten att dra slutsatser om min studie. För att ha en grund 

som kan stödja samt analysera mitt källmaterial måste jag dock använda mig utav både mina 

primära källor samt sekundära källor, genom att ställa dessa källor emot varandra.
 40

  

 

I mina undersökningar av sekundärkällor, kom jag fram till att det var två typer av källor som 

var relevanta för min studie. Dels ville jag ta med teoretiska referensramar, som grundar sig i 

vad litteraturen återger om hur rekryterare tänker angående kompetens, kvalifikationer samt 

utbildningskvalitet etcetera. Då jag skriver om ett så aktuellt ämne som ekonomutbildningen 

idag, samt den nya examensrätten som trädde ikraft 2007, så ville jag även redogöra för en 

mer praktisk referensram angående den pågående debatten. Detta ledde till att jag delade upp 

mina referensramar på två kapitel, efter rekommendationer från min handledare, då vi båda 

anser att detta klargör arbetet tydligare.  

  

2.5 Förförståelse  
När jag har tagit mig an att undersöka olika källor till min studie, är det viktigt enligt Holme 

och Krohn Solvang, att jag ser till källans ursprungssituation, och redogör för den inhämtade 

informationen på ett rakt och reliabelt sätt. Det är min egen tolkning av källmaterialet som 

kommer att spegla redogörelsen av den i min uppsats. Det är jag som analyserar källmaterialet 

och redogör för vad upphovsmannen har avsett med sitt material. Därav är min tolkning av 

källorna en viktig del i metodarbetet.
41

 Min tolkning är i sin tur speglad av min egen 

förförståelse menar Thurén. Eftersom jag är ensam författare till detta arbete, är det enbart 

min egen tolkning och förförståelse som ligger till grund för redogörelserna jag gör. 

Förförståelse är det jag har med mig sedan tidigare, min förkunskap angående ämnet. Det är 

mitt sätt att uppleva verkligheten, och det jag anser som självklart på grund utav det jag har 

lärt mig genom livet. Detta kan skilja sig ifrån hur andra upplever verkligheten, på grund utav 

att de har en annan livshistoria än vad jag själv har. Olika människor kan på så sätt tolka 

samma information olika, då de inte delar samma förförståelse. Förförståelsen kan inte 

uteslutas, då vi utan förförståelse inte skulle förstå någonting. Den är dock oftast omedveten, 

och det är därmed svårt för mig att undvika att min förförståelse kommer att påverka min 

studie.
 42

 Åtgärder jag har gjort för att framställa ett så opåverkat arbete som möjligt, är att 

försöka ha ett öppet sinne, och utföra intervjuerna genom att låta respondenterna få framföra 

                                                 
40

 Holme I M, Krohn Solvang B, 1997, s 134-136 
41

 Ibid. s 134 
42
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den information som han vill ska komma fram. Jag har även sett till vad tidigare 

uppsatsskrivare har tagit med i sina undersökningar, och vad de därmed anser är relevant 

information angående ämnet, samt att jag lyssnat till min handledares rekommendationer. 

 

2.6 Källkritik 

I urvalet av relevanta källor till studien, ska forskaren bedöma vad som är relevant, och vad 

som inte är det, för den specifika studien
43

. Jag har sett till vad andra forskare och 

uppsatsförfattare skrivit i angränsande ämnen sedan tidigare, och utefter detta gjort ett urval 

vad som är relevant även för min undersökning. Enligt Thurén handlar källkritik om att 

kontrollera fakta, och undersöka vad som är sant, eller åtminstone sannolikt, och därmed 

bedöma källans trovärdighet
44

. Eriksson menar att i urvalet av källor måste man som forskare 

ställa sig kritiskt till de insamlade källorna, och granska dessa genom att undersöka hur hög 

validitet, relevans samt reliabilitet som källuppgifterna innehar
45

. De är de relevanta 

referensramarna som jag har redogjort för i mitt arbete, som jag sedan ska ställa mot det 

empiriska resultatet jag kommit fram till, för att jämföra tankar om verkligheten med data om 

verkligheten. Om man misslyckas med att koppla referensramarna med empirin, blir studien 

meningslös, enligt Svenning
46

.
 
Det är därmed viktigt att jag analyserar vad referensramarna 

verkligen tar upp och jämför med informationen jag fått via mina primära källor, intervjuerna 

med rekryterarna. 

 

Jag har valt att försöka använda mig utav så aktuella källor som möjligt. I mitt inledande 

arbete, där jag undersökte vad andra forskare och uppsatsförfattare skrivit i angränsande 

ämnen, valde jag att inte undersöka de allt för ålderstigna källorna, då jag på grund av 

aktualiteten inte ansåg dem som relevanta för mitt arbete. Thurén menar att ju större 

tidsrymden är mellan en händelse och en källas redogörelse för denna händelse, desto mer bör 

man tvivla på källan
47

.  

 

En viktig aspekt gällande källor är äkthet. Forskaren bör kontrollera att källan är det den utger 

sig för att vara.
48

 Jag har valt att utgå ifrån källor som kommer ifrån vetenskapliga artiklar 

hämtade ifrån Högskolan i Gävles databaser, tidigare beprövad litteratur, välkända 
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 Eriksson L T, 2006, s 167.  
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 Thurén T, 2005, s 7-9. 
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 Eriksson L T, 2006, s 167.  
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organisationers hemsidor och uttalanden. Mina muntliga källor har jag inhämtat via intervjuer 

där jag specifik frågat vilken roll respondenten har i företaget, om personen är den som är 

med och tar beslut i rekryteringsprocessen.  

 

2.6.1 Validitet och reliabilitet 

Svenning beskriver ordet validitet som kopplingen mellan referensramarna och empirin. 

Validiteten undersöker om forskaren verkligen mäter det den har avsett att mäta. Att välja rätt 

metod är därmed viktigt i avseende att forskaren på bästa sätt ska kunna ta reda på vad 

han/hon är ute efter att undersöka. Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning, då 

en sådan metod enligt Svenning, lättare uppnår källor med högre validitet. Den kvalitativa 

metoden tillåter forskaren att komma nära den empiriska miljön, som när jag har diskuterat 

utbildningsfrågor och rekryteringstankar med rekryterare ute i arbetslivet. På det sättet 

kommer forskaren närmare vad som verkligen sker ute i verkligheten, och kan lättare jämföra 

det med vad som står skrivet i sekundära källor.
49

 

 

Jag har även arbetat med att min undersökning skall vara så tillförlitlig som möjligt. Ett annat 

ord för tillförlitlighet är reliabilitet. Svenning menar att det som kan påverka en studies 

reliabilitet kan vara flera faktorer som påverkar intervjuerna exempelvis. Det kan vara 

alltifrån i vilken miljö intervjuerna äger rum, intervjuformulär eller andra mätinstrument, samt 

intervjuarens påverkan.
50

 Att en källa är reliabel innebär att den är fri från systematiska 

felaktigheter enligt Eriksson
51

. För att öka tillförlitligheten i min studie, har jag redogjort för 

mitt tillvägagångssätt i insamlandet av data. Jag har försökt följt en strukturerad process, men 

även haft vissa tillägg för att låta respondenterna få framföra vad de vill. Jag har velat skapa 

en dialog med respondenterna för att ta reda på deras upplevda vardag. Jag har antecknat 

medan jag genomfört intervjuerna, samt redogjort för dessa i mitt arbete redan samma dag 

som intervjuerna utfördes, för att ha informationen färsk i minnet när den nedtecknas. Vid de 

personliga mötena har jag även spelat in intervjuerna, för att senare kunna gå tillbaka och 

lyssna på dem återigen, för att undvika att missa viktig information. Jag har utgått från samma 

frågemall vid samtliga företagsintervjuer, och även fast jag utförde vissa via personliga möten 

och vissa via telefonintervjuer, så har jag inte uppfattat det som särskilt olika tillvägagångssätt 

med tanke på den informationsmängd samt innehåll som de resulterade i.  
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2.7 Sammanfattning av metodkapitlet 

Detta kapitel har tagit upp de metodval som gjorts för utförandet av studien. Jag har använt 

mig utav en kvalitativ fallstudie i två delar. Den ena delen har utgått ifrån Högskolan i Gävles 

arbete med ekonomutbildningen samt ansökningarna för att få examensrätt till 

civilekonomexamen. Det empiriska materialet för denna del är baserad på samtal med 

personal från Högskolan som är väl insatta i ansökningarna, utbildningsledaren för 

ekonomiska ämnen Stig Sörling, samt kanslisamordnaren Björn Karlsson. Del två utfördes via 

genomförandet av intervjuer med fem rekryterare vid företag som rekryterar ekonomer, och 

där ekonomstudenter vill arbeta. Företagen var revisionsbolagen PWC och KPMG, bankerna 

Swedbank och SEB, samt kartong- och pappersproduktsproducenten Korsnäs.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för teorier, tidigare undersökningar och utlåtanden 

av mer teoretisk karaktär, som är relevant för min undersökning. Urvalen av avsnitten som 

jag tar upp är baserade på vad även tidigare forskare har tagit upp i studier angående mitt 

valda ämne.  

3.1 Rekrytering  

Rekrytering är ett viktigt och nödvändigt instrument för arbetsgivare när det gäller att knyta 

användbar arbetsstyrka till sin organisation. Knocke et al menar att motivet till rekrytering 

kan vara att organisationen växer eller förändras, och kan komma att behöva komplettera eller 

utvidga sin arbetsstyrka eller ersätta personer som slutat. Rekrytering kan numer vara en 

viktig del av ett företags affärsidé och strategi, när det gäller att konkurrera. Att på ett 

strategiskt sätt rekrytera personal som passar bra in i organisationen, som kan komplettera och 

tillföra arbetsgruppen någonting extra, ökar effektiviteten.
52

 

 

På samma sätt som en positiv rekrytering kan öka effektiviteten i företaget, så kan en 

felrekrytering stå företaget dyrt. Detta förekommer i allt för stor utsträckning enligt Ahrnborg 

Swenson. Hon menar att man borde betrakta varje anställning som en investering. Rekrytering 

handlar om investeringar i miljonklassen, om man ser till kostnaderna från att avveckla en 

tidigare anställd till att den nyanställde har introducerats i företaget och nått upp till sin fulla 

kapacitet. Kostnader man bör ta till akt är allt från annonskostnader och värdet av rekryterares 

samt andra medarbetares arbetsinsatser, till kostnaderna för introduktion och inskolning av 

den nye medarbetaren. Om den nye medarbetaren slutar efter kort tid, så är detta en stor 

förlust för företaget, och det är en av anledningarna till varför en väl genomförd rekrytering är 

så viktig.
53

 En annan anledning är företagens svårigheter att avskeda en felrekryterad person. 

Lagar och fackliga organisationers makt gör att det är svårt att avskeda en anställd, om det 

enbart handlar om felrekrytering. I princip är det endast om den nyanställde gjort sig skyldig 

till någon kriminell handling, eller är extrem svår att samarbeta med, som det är tillåtet att 

avskeda denne.
54

 

 

Det är svårt att värdera mänskliga resurser, då mänsklig mjukvara inte kan mätas på samma 

sätt som industriell hårdvara. Dock är detta något som blir mer och mer viktigt att se över för 
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företag, då fler arbetsgivare har börjat upptäcka att deras medarbetare faktiskt är företagets 

största tillgång, även om det inte syns i balansräkningen. Tidigare har den mänskliga 

mjukvaran setts mer som en utgiftspost, istället för en investering, men idag är det tvärtom. 

Idag fokuserar man även mer på framtidsprognoser än enbart mätbara siffror över förfluten tid 

och nutid. Förutseende personalstrategi och omsorgsfull rekrytering är av hög vikt för att 

skapa goda framtidsprognoser för sin organisation, där värdet av organisationens 

humankapital är betydande.
55

 Enligt Allen och De Weert genererar ett humankapital som är 

mer produktiva i sitt arbete, högre intäkter för organisationen
56

.  

 

Enligt Knocke et al handlar rekryteringsprocessen traditionellt sett om att hitta ”rätt man till 

rätt plats”, en matchning mellan ett arbete och en person. Detta innebär att arbetsuppgifterna 

bör kunna specificeras så att man kan definiera vilka formella kvalifikationer och personliga 

egenskaper som man eftersöker.
57

 Allen och De Weert menar att hittar man ”rätt man till rätt 

plats” så ökar man produktiviteten, intäkterna och arbetsförnöjelsen
58

.  

 

3.2 Kompetens 
Ett av de mest centrala begreppen inom rekrytering är kompetens. Nästintill oberoende av 

vilket typ av arbete det gäller, så menar rekryteringsansvariga att det är kompetensen som är 

det avgörande för vem av de arbetssökande som får jobbet. Begreppet kompetens är dock inte 

alltid helt lätt att beskriva, och kan ofta uppfattas som lite mångtydigt.
59

  

 

Knocke et al, menar att de olika slags kompetenser som ett givet arbete kräver är 

yrkeskunnande, formella kvalifikationer och erfarenheter, samt personliga egenskaper och 

färdigheter. Kvalifikationer är de krav som ställs med utgångspunkt i arbetsuppgifterna, att 

den arbetssökande kan bidra med något till organisationen, och påverka det så kallade 

humankapitalet. Kvalifikationer inhämtas oftast via formella kunskaper, som utbildning och 

tidigare erfarenheter inom yrket. Dessa kvalifikationer är en av de två rutinmässiga 

utgångspunkter som brukar ligga till grund för urvalsbeslut i rekryteringsprocesser. Den andra 
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är kompetensen som den arbetssökande bär med sig, som förmåga att klara av en situation, att 

handla, ta initiativ och att se framåt, etcetera.
60

  

 

Även Lisa Braaf menar att man bör se begreppet kompetens ur ett perspektiv som inte enbart 

ser till de fackkunskaper som man inhämtat via utbildning eller tidigare erfarenheter inom 

yrket. Hon skiljer mellan kunskap och kompetens, där kunskap innefattar sådant man 

inhämtat exempelvis via utbildning, och kompetensen är förmågan att kunna använda sin 

kunskap i yrkeslivet. Det är grundläggande för en organisation att själva kunna precisera vad 

de menar med kompetens och kunskap, för att anskaffa och utveckla rätt kompetens, samt 

locka till sig nya arbetssökanden med den rätta kompetensen för organisationen. En väsentlig 

del i rekryteringsprocessen är även att inse att hur väl en sökandes kompetens kan komma till 

nytta i organisationen, inte enbart ligger på den sökandes ansvar, utan även på organisationens 

förmåga att ta tillvara på kompetensen.
61

 

 

3.3 Övriga krav och förväntningar från arbetsgivare 

Krav och förväntningar som arbetsgivare ställer vid rekrytering är att de vill se arbetssökande 

som är engagerade i sitt arbete och på så sätt lojal mot företaget. Personer som är lojala och 

ser till företagets bästa, kan ställa upp med kort varsel och byta arbetsuppgifter vid behov. 

Krav på att man ska vara anpassningsbar och social är även mycket vanliga.
62

 Ahrnborg 

Swenson tar upp att några typiska egenskaper som rekryterarna förväntar sig i nya 

medarbetare är social förmåga, flexibilitet, kreativitet, initiativförmåga och beslutsförmåga, 

samt att kunna arbeta både självständigt och i grupp.
63

 Hon menar även på att en akademisk 

utbildning inte alltid är det viktigaste. Självklart borde den arbetssökande ha mycket goda 

yrkeskunskaper, men dessa kan förvärvas på olika sätt. Social kompetens är dock ett 

nyckelord, men för att införskaffa denna förmåga finns varken utbildning eller examina. Den 

kompetensen kommer ifrån den arbetssökandes inre egenskaper i dennes kontakter med andra 

människor.
64

   

 

Professorerna Lena Abrahamsson och Jan Johansson pekar ut fyra sidor som de anser 

kommer vara centrala i vad arbetsgivare i framtiden kommer att eftersöka. Dessa fyra behov 
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är att arbetskraften har allmän teoretisk kunskap, förståelse på systemnivå för att hantera 

störningar i produktionssystemet, social kompetens, samt initiativ- och 

improvisationsförmåga.
65

  

 

Nyexaminerade och oerfarna ungdomar kan ofta ha svårt att komma ut i arbetslivet. Detta kan 

dels bero på att det finns ont om arbeten på den rådande arbetsmarknaden, men det kan även 

bero på att arbetsgivarna tvivlar på deras förmåga. Detta är något Ahrnborg Swenson anser 

vara missödande, då ungdomars färska utbildning, med stora inslag av dator- och 

miljökunskap, är någonting som företagen borde ta till vara på. Dessutom brinner ofta 

ungdomar för att utvecklas, och har nya idéer och lösningar på problem. Denna entusiasm och 

nyförvärvad kunskap som ungdomarna tillför, kan vara till stor nytta, effektivitet och glädje 

för hela organisationen.
66

  

 

Många av dagens ekonomstudenter kommer i sin framtida yrkesroll att arbeta mer med 

relationer, och mindre med ting, menar Ek. Detta i och med att fler organisationer arbetar mer 

med relationer, exempelvis kundkontakter, och färre med ren produktion. Utifrån denna 

utveckling har förmågan att kommunicera, blivit en nyckelkompetens som organisationer 

eftersöker. Konkurrenskraften sitter numer ofta i medarbetarna, istället för i maskinerna, och 

detta ser vi även i och med att investeringar görs i allt högre grad i humankapital, istället för i 

anläggnings- och maskinkapital. Framtidens ekonomer kommer att möta krav på 

kommunikativ förmåga, oavsett vilken del av arbetslivet de hamnar i, då det existerar väldigt 

få arbetsuppgifter som inte inkluderar någon form av kommunikation.
67

 

 

I en utvärdering, gjord i samarbete med ekonomihögskolan i Lund samt sydsvenskt 

näringsliv, framkom det att förutom rena ämneskunskaper, så förväntades även följande 

indikationer på en bra ekonomutbildning
68

: 

 

 Samarbetsförmåga, förmåga att arbeta i projekt 

 Ledarskapsutbildning 

 Ansvarstagande 

 Vana vid ostrukturerade situationer, simultankapacitet 
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 Språklig förmåga, kommunikationsförmåga 

 Förändringsbenägenhet, vidsyn 

 En god kultur (etik och moral) skapad genom goda förebilder 

 Social kompetens, sidoaktiviteter, utlandsvistelse
69

 

 

Enligt forskaren Ola Lindberg kan man se att rekryterare efterfrågar generella kompetenser i 

högre grad än specifika kompetenser. Att inneha en universitetsexamen är viktigt inför många 

arbeten, men vad den innehåller är av mindre vikt.
70

 Allen och De Weert menar att utbildning 

utvecklar kunskap, och att kunskap gör arbetare mer produktiva i sina arbeten, vilket ökar 

intäkterna för företag. Detta är anledningen till varför individer med högre utbildning ofta har 

högre lön.
71

 

 

3.4 Utbildningskvalitet  
Tidigare var den akademiska utbildningen en institution präglad av frihet och obundenhet. 

Alla väljer enskilt gällande lärosäte, utbildning, forskningsområde och metoder, samt att de 

fritt kan publicera sina resultat. Detta garanteras genom att staten står som finansiär, men som 

samtidigt lämnar lärosätena en stor frihet gällande den bedrivna verksamheten.
72

  

 

I dagens samhälle håller staten på att få en förändrad roll inom detta område. Resurser som 

kan läggas till utbildning stramas åt, och minskar relativt sett. Forskningsanslagen 

konkurrensutsätts i allt högre grad och staten beordrar lärosätena ett flertal uppgifter utöver 

själva utbildningen.
 
Den akademiska utbildningen, som tidigare präglades av frihet och 

obundenhet, måste nu i allt större utsträckning, ta hänsyn till fler aktörer i samhället. Aktörer 

inom bland annat regional-, innovations-, närings-, jämställdhets-, arbetsmarknads- och 

miljöpolitik, vill alla att den akademiska utbildningen ska finnas till hands för att utveckla 

kunskapsområden i samhället.
73

 Harvey och Stensaker menar att utvecklingen av den högre 

utbildningen påverkas allt mer utav utvecklingstrender i samhället i övrigt
74

.   
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Universiteten och högskolorna beskrivs allt oftare som serviceinriktade företag på en 

konkurrensutsatt marknad. De måste numer ta hänsyn till ”kunder” i form av studenter, 

näringsliv, offentliga myndigheter etcetera.  Hänsynen innebär att valen utav den forskning 

och utveckling som skall bedrivas inom lärosätet, nu inte är lika fria och obundna som 

tidigare. Fler aktörer kräver numer ett inflytande utöver den forskning och utveckling som 

skall utövas. Högskolan är idag en del av ett nätverk, där man samspelar med näringslivet och 

statliga myndigheter, för att skapa en företagsam utveckling. Denna utveckling har lett till att 

högskolan allt mindre kan ses som en fristående myndighet.
 75

    

 

Även forskaren Ola Lindberg menar att man under de senare åren har fått börja titta mer på 

begreppet anställningsbarhet, när man utvecklar den högre utbildningen. Studenter, forskare, 

arbetsmarknadsrepresentanter samt politiker, har börjat kritisera den högre utbildningen för 

att den fokuserar mer på abstrakta teorier istället för att förbereda studenter för den verklighet 

de faktiskt kommer att möta. De kräver mer direkt applicerbara kunskaper och färdigheter. 

Inom akademin finns dock kritiska åsikter mot att anställningsbarhet ska vara ett mål för 

utvecklingen av den högre utbildningen. Kritiken grundar sig i att detta ses som ett hot mot de 

akademiska idealen som kritiskt tänkande och intellektuell frihet.
76

   

 

Vad som kännetecknar vad som gör en utbildning till en bra utbildning, finns det många 

aspekter på, men Svenskt Näringsliv menar att samverkansgraden och etableringsgraden är 

två viktiga påverkningsfaktorer. Samverkansgraden innefattar utbildningens möjligheter till 

samarbete med samhället och arbetsmarknaden. Etableringsgraden är det kvalitetsmått som 

beskriver förutsättningarna för att studenterna, efter avslutade studier, får ett arbete som 

inkluderar kvalificerade arbetsuppgifter till en skälig lön, inom en rimlig tidsperiod. Dessa 

kvalitetsmått är inte särskilt vanliga mått i diskussioner om kvaliteten i den högre 

utbildningen i Sverige. Detta ser Svenskt Näringsliv som bekymrande, då de anser att dessa 

mått är otroligt viktiga i bedömningen om hur framgångsrik och kvalitativ en utbildning 

faktiskt är.
 77

 

 

Harvey och Stensaker menar att det idag läggs ner mycket tid, energi och dokumentation på 

kvalitetsarbete, men att detta inte behöver ha en direkt koppling till en kvalitetshöjning. Trots 

                                                 
75

 Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, 2007, s 42-43. 
76

 Berglund G, Fejes A, 2009, s 39-41 
77

 Svenskt Näringsliv, 2008, s 6. 



23 

 

allt arbete som läggs ned på att kvalitetssäkra genom system, procedurer, regler, 

datainsamling och rapporter, saknas det engagemang och involvering från personal och 

studenter. För att frambringa ett idealistiskt engagemang och involvering från personal och 

studenter, bör man skapa en samsyn angående kvaliteten, en kvalitetskultur på arbetsplatsen. 

Kvalitetskultur kan inte existera om inte personerna som ingår i den inte är engagerade i 

den.
78

 Gvaramadze beskriver i en artikel att kvalitet är någonting som är relativt. För att man 

ska kunna skapa en kvalitetskultur i den högre utbildningen måste man dock komma överens 

om en gemensam definition av begreppet kvalitet. Man bör fråga sig vilken kvalitet man vill 

uppnå, samt för vem.
79

   

 

Enligt Lindberg finns det tre olika perspektiv på hur man kan se på hur den högre 

utbildningen ska utformas, och vad den ska leda till. Dessa är:
80

 

 

Nyttoperspektivet – Detta perspektiv innebär att utbildningen ska ligga till grund för att ta 

fram nyttiga individer. Efter avklarad utbildning, ska individerna utan allt för omfattande 

förberedelser, kunna arbeta effektivt. Utbildningen ska därmed utgå från att förbereda 

studenter för arbetslivet. Detta perspektiv menar att det som utbildningen ska leda till, är 

starkt kopplat till lönsamhet, effektivitet och social utveckling. Meningen med den högre 

utbildningen är den samhällsnytta som den ger. En framträdande bild som forskningslitteratur 

ger, är att arbetsgivare idag är missnöjda med nyexaminerade studenters kompetens. 

Arbetsmarknadens representanter vill att utbildningen ska förse studenter med mer färdigheter 

som gör de bättre anpassade till att klara av de arbetsuppgifter som väntar. Det finns även 

kritiska röster mot detta perspektiv, då man kan se det som självklart att arbetsmarknadens 

representanter inte själva vill lägga ner de resurser på introduktionsutbildningar etcetera som 

behövs, utan att de ser det som positivt om mer av detta ingick i högskoleutbildningen.
81

  

 

Konkurrensperspektivet – Inom detta perspektiv är den högre utbildningens viktigaste 

funktion att fungera som en sorteringsmekanism. Utbildningen ska vara svår, och lärosätena 

ska på så sätt gallra ur vilka individer som är de bästa. De mest lämpade överlever. 

Arbetsmarknaden kan på så vis lättare hitta duktiga individer. För att detta perspektiv ska 
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fungera, så måste utbildningsinstitutionerna se till att kraven för att klara utbildningen inte är 

för låga, och inte ge examen till ”vem som helst”.
82

    

 

Bildningsperspektivet – Detta perspektiv framhåller värdet av att vara bildad framför någon 

annan nytta. Individer som innehar tankesätt och egenskaper som inte alltid kan appliceras 

direkt i arbetslivet, utan snarare gör individen klokare i sig själv, och i förlängning berikar det 

även samhället i stort. Detta synsätt innebär att man ser utbildningen som något större än 

nyttan med den, utbildningen ska göra individerna fria.
83

  

 

Influenser från alla tre perspektiven kan finnas inom en och samma utbildning. Frågan är vem 

som är mest anställningsbar utav den nyttiga, den utvalda eller den bildade.
84

  

 

Frågan som Utbildningsdepartementet ställer sig i sin utredning angående resurser för 

kvalitet, 2007, är: ”Är det optimalt att alla de olikartade företeelser som grundläggande 

högskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, forskarutbildning och kvalificerad 

grundforskning ryms inom samma ram?”
 85

 De menar att Högskolan bör titta uppåt, och 

konkurrera med internationella högre utbildningar på toppnivåer, och inte fokusera på att 

konkurrera med studieförbund, folkhögskolor, Komvux, Folkuniversitetet och 

universitetsförberedande utbildningar. Strävandet borde ligga i att frambringa lärosäten med 

olika roller och inriktningar, då detta är en utveckling som efterfrågas från många håll idag, 

både ekonomiskt, utbildnings- och forskningsmässigt sett, samt även från 

utbildningsdepartementet. Denna efterfrågade utveckling är dock någonting som få verkar ha 

uppnått.
86

  

 

Sverige som land har valt att satsa på att kunna erbjuda högkvalitativ utbildning för den större 

andelen av befolkningen
87

.  Bland andra Svenskt Näringsliv
88

, Forsberg
89

 och Lennartsson
90

, 

menar att utbildningen idag kan i vissa aspekter ses som en kvantitativ satsning, där bland 

annat ekonomutbildningen är lite av en massutbildning. Utbildningsdepartementet menar på 
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att ”Kvantitativ iver bör ersättas med kvalitativ eftertänksamhet”
91

. Att komma fram till vad 

utbildningskvalitet verkligen är, kan vara svårhanterligt. Ett säkert kvalitetsarbete är dock 

internationalisering. Att medvetet arbeta för att bli en del av en större gemenskap, där aktörer 

som delar en intressegemenskap kan integrera med varandra, bidrar till kvalitet. 

Bolognaprocessen är ett verktyg för detta.
92

 

 

Bolognaprocessen 
Den 1 januari 1995 tog Sverige ett steg, från att ha varit en liten nation i Norden, till att vara 

en utav medlemmarna i den Europeiska Unionen. I och med detta, och även att all övrig 

gränsöverskridande utveckling runt om i hela världen, går i rasande fart, gäller det för företag 

att hänga med även internationellt.
93

    

 

Det har inträtt en hel del förändringar i det svenska högskolesystemet under de senaste åren 

till följd av den så kallade Bolognaprocessen. Processen bygger på en europeisk 

överenskommelse angående utbildningen inom EU, där man har som mål att göra Europa till 

ett sammanhållet område för högre utbildning. Man vill stärka Europas konkurrens- och 

attraktionskraft som utbildningskontinent.
94

 Syftet med Bolognaprocessen är att öka 

rörligheten och anställningsbarheten internationellt. Man vill utveckla ett gemensamt system i 

EU, med tydliga och jämförbara examina, där man kommit överens om en definierad 

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, en tre stegs struktur som internationellt definieras 

som Bachelor/Master/Doctorate, och ett gemensamt poängsystem, ECTS.
95

 
96

 Angående de 

olika nivåerna så kommer den treåriga kandidatexamen(Bachelor) att finnas kvar, men den 

kan efterföljas av en tvåårig masterexamen som är tänkt att ersätta den tidigare fyraåriga 

magisterexamen
97

.  

 

Inom EU har man kommit fram till att utbildningskvalitet innefattar områden som lärande, 

forskning och administration. Kvalitet bygger man genom en balans mellan institutionellt 

förnyelsearbete, akademiska traditioner, vad som är relevant för samhället, samt studenters 

fria val angående individuell mobilitet. Detta gör man genom att ha ett förtroende och en 

dialog mellan olika aktörer i samhället, inklusive studenter och andra partners. Inom 
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Bolognaprocessen har man försökt att skapa gemensamma standarders för kvalitetssäkring för 

alla lärosäten inom EU, oavsett storlek eller struktur. Processen arbetar för att skapa 

gemensamma värderingar och principer för kvalitetssäkring av den högre utbildningen inom 

unionen.
98

 Harvey och Stensaker menar att man är ute efter att Europas högre utbildning skall 

utvecklas till att bli överlägsen
99

.  

 

I och med Bolognaprocessen, väntas Europas medborgare att bli mer anställningsbara, då den 

högre utbildningen blir mer samordnad över landsgränserna. Att anpassa den högre 

utbildningen i Sverige, till övriga Europas utbildningssystem, stärker anställningsbarheten och 

rörligheten för Sveriges medborgare i dagens globaliserade samhälle. I och med detta kopplas 

utbildningspolitiken ihop med arbetsmarknadspolitiken, vilket visar att relationen mellan 

utbildning och arbetsmarknad är central. När man utvecklar utbildningar inom högskolor och 

universitet, är anställningsbarheten för studenterna efter avklarad utbildning en viktig del att 

fokusera vid.
100

 

 

3.5 Sammanfattning av kapitlet om de teoretiska referensramarna 

Detta kapitel har redogjort för de teoretiska aspekterna som ligger till grund för vad bra 

utbildning ska utgå ifrån. Denna studie fokuserar på näringslivet, och studenternas 

anställningsbarhet efter avslutade studier. Rekrytering är därmed en väsentlig del i denna 

studie. Det är av stor vikt för arbetsgivare att hitta ”rätt man till rätt plats”, för att vara så 

kostnadseffektiv som möjligt. Detta kapitel har även tagit upp att det är grundläggande för en 

organisation att själva veta vad de letar efter i sin arbetskraft. Organisationen måste kunna 

precisera vilken kompetens och kunskap de eftersöker. Kompetens är inte heller enbart 

kunskapen om fackkunskaper som intagits via den högre utbildningen, utav innefattar även att 

kunna använda kunskaperna i praktiken. Kommunikationsförmåga är bland annat en 

kompetens som efterfrågas i arbetslivet. 

 

Kapitlet har även redogjort för Bolognaprocessen som innebär ett förenat utbildningstänk 

inom EU, som Sveriges akademiska utbildning därmed har anpassat sig utefter.  
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4. Praktisk referensram 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare undersökningar, utlåtanden och teorier 

av mer praktisk karaktär, som bland annat tas upp i den offentliga debatten och, som är 

relevant för min undersökning. 

4.1 Den högre utbildningen i Sverige 
Det övergripande ansvaret för den högre utbildningen och forskningen i Sverige ligger hos 

riksdagen och regeringen. De bestämmer över vilka regler som skall gälla inom 

högskoleområdet, men även över vilka mål, riktlinjer och resursfördelningar som är gällande.  

Det är riksdagen som beslutar om vilka statliga högskolor som ska vara aktiva, och regeringen 

som kan besluta om att en högskola får rätt att benämna sig universitet.
101

 

 

Under regeringen verkar de statliga universiteten och högskolorna i Sverige som egna 

myndigheter. Inom ramen för de regler som riksdagen och regeringen sätter upp, har 

lärosätena relativt stor frihet att själva bestämma över hur de organiserar sin verksamhet och 

sitt utbildningsutbud, samt använder sina resurser.
102

  

 

Lärosätenas uppgift är att bedriva utbildning som bygger på vetenskaplig eller konstnärlig 

grund samt på beprövad erfarenhet. De ska även bedriva forskning och utvecklingsarbete som 

bygger på dessa grunder. Det är även viktigt att universiteten och högskolorna samverkar med 

det omgivande samhället och informerar om sin verksamhet.
103

  

 

Universiteten och högskolorna behöver även vara öppna mot omvärlden och bedriva 

omfattande internationella samarbeten. Regeringen vill att den forskning och 

utbildningsverksamhet som bedrivs nationellt ska vara av en så hög kvalitet, att den även kan 

konkurrera internationellt. Detta är en förutsättning för Sveriges långsiktiga 

konkurrenskraft.
104

 

 

Högskoleverket är den myndighet som ser till att universiteten och högskolorna följer de lagar 

och regler som regering och riksdag satt upp.
105

 De utövar tillsyn över lärosätena
106

, och 
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arbetar mycket med att stödja deras kvalitetsutveckling. ”Högskoleverkets ledord är att 

granska, utveckla och inspirera.”
107

 

 

4.2 Den nya Civilekonomexamen  
Enligt ett regeringsbeslut från hösten 2006, har svenska lärosäten från och med år 2007 

kunnat ansöka om examensrätten att utfärda en ny civilekonomexamen, via Högskoleverket. 

Under våren 2007 ansökte 23 lärosäten om denna examensrätt.
108

 Detta var samtliga av 

Sveriges lärosäten som vid det tillfället gav ut magisterexamen i ekonomi, förutom Uppsala 

universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Handelshögskolan i Stockholm. Efter 

prövningen av ansökningarna var det endast sex lärosäten som erhöll examensrätten, 

nämligen Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Växjö samt Umeå universitet.
109

 Avslagen 

handlade främst om brister i lärarkompetens och kapacitet, framförallt inom 

ämnesinriktningen redovisning, samt att vissa lärosäten inte uppfyllde kraven på bredd och 

innehåll i utbildningen
110

.  

 

Ordföranden för den sakkunniggrupp som Högskoleverket tillsatte för att utreda vilka 

ansökningar som skulle bifallas, var Erik Åsbrink, tidigare socialdemokratiska finansminister. 

Åsbrink yttrade sig i en debattartikel i Dagens Nyheter, samma dag som Högskoleverkets 

yttrande blev officiellt, den 26 juni 2007.
111

 I artikeln tog Åsbrink upp kritiska åsikter 

angående ekonomutbildningarna i Sverige, och utfallet att så få ansökningar godkändes, är ett 

tecken på att det finns betydande kvalitetsproblem vid lärosätena runt om i landet
112

. Åsbrink 

menade även på att det finns en obalans mellan vad studenterna vill fördjupa sig i inom 

företagsekonomin, så som redovisning, finansiering och marknadsföring, och vad de flesta 

lärarna är verksamma inom, som framför allt är organisation och management. Detta gäller i 

synnerhet disputerade lärare inom redovisning. Åsbrinks argument stämmer även väl överens 

med Högskoleverkets utvärdering av utbildningen i företagsekonomi 2001. Den utvärderingen 

resulterade i att det ansågs finnas brist på lärare i de mer hårdare ämnena som 

redovisning/finansiering och ekonomistyrning, samt att det fanns ett överskott på lärare i de 

mer mjukare ämnena som organisation/management.
113

 Ordföranden Åsbrink hade i och med 
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arbetet med den nya civilekonomexamen undersökt vilka inriktningar som studenterna vid de 

större lärosätena framförallt valde, och dessa var redovisning och marknadsföring.  I och med 

detta kom beslutet att minimikravet för ett beviljande av examensrätten är att lärosätet skall ha 

minst tre inriktningar, varav en i redovisning och en i marknadsföring. Lärosätet skall även ha 

minst en docent för var och en av de tre obligatoriska inriktningarna, som företräder ämnet.
114

  

 

Förutom Erik Åsbrink som ordförande, bestod sakkunniggruppen som Högskoleverket 

tillsatte för att undersöka examensrätten för den nya civilekonomexamen av en 

studentansvarig vid revisionsbolaget Deloitte, en bankdirektör från Nordea, samt professorer 

från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Lunds Universitet, Sveriges 

Lantbruksuniversitet, Mittuniversitetet, Georgetown University samt Handelshögskolan i 

Stockholm.
115

 

 

Sakkunnighetsgruppens uppgift består i att pröva de inkomna ansökningarna till den nya 

examensrätten, på grundval av högskolelagen och examensförordningen. De kan inte ta 

hänsyn till de olika ekonomiska förutsättningar som finns lärosätena emellan. De formella 

krav som finns för all högskoleutbildning framgår i högskolelagen, och det är i enlighet med 

denna som sakkunnighetsgruppens arbete grundar sig. Kraven i civilekonomexamens 

examensbeskrivning är dock allmänt hållna och kräver en tolkning. Civilekonomexamen är en 

yrkesexamen på avancerad nivå, som omfattar 240 högskolepoäng, varav 30 poäng avser 

examensarbete. En yrkesexamen ska ge färdigheter och förmåga som är av relevans för 

yrkeslivet. Dock skall det inte finnas motsättningar inom utbildningen mellan vetenskaplig 

och yrkesrelevans, utan dessa ska genomföras i samklang. Detta kräver även att utbildningen 

innehåller något mått av färdighetsträning. Examensarbetet är ett moment som ska tillgodose 

detta mått, då studenten ska utveckla sin förmåga till kreativt samt analytiskt tänkande och 

samtidigt tränas i att hantera olika problem på ett självständigt vis, och till en deadline. 

Sakkunnighetsgruppen ser ett större examensarbete, utförd på vetenskaplig grund, som en 

otroligt viktig del i civilekonomutbildningen. Därmed skiljer sig civilekonomexamen på 

denna punkt ifrån kraven för den generella magisterexamen i ekonomi, då den nya examen 

kräver ett examensarbete på 30 högskolepoäng. För att säkerställa att arbetet utvecklat 

studentens förmåga att arbeta självständigt, får arbetet inte innehålla fler än två författare, där 

varje students insats ska kunna bedömas enskilt. Förutom punkten om examensarbetets 
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storlek, skiljer sig även den nya examen sig ifrån magisterexamen i en ytterligare punkt, och 

det är ett krav att undervisning i ledarskap ingå. Enligt examensbeskrivningarna är det endast 

i dessa två nämnda punkter som de två examina skiljer sig åt.
116

   

 

I civilekonomexamens examensbeskrivning framgår det bland annat att studenten ska ha:  

 

”– kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet 

samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

 

– brett kunnande inom det ekonomiska området samt väsentligt fördjupade kunskaper inom 

vissa delar av det valda ekonomiområdet 

 

– fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet”
117

 

 

Ett brett kunnande har tolkats som att man ska utgå från svensk ekonomutbildnings 

traditionella struktur, vilken inkludera kurser i företagsekonomi och nationalekonomi om 

minst 90 högskolepoäng i det ena ämnet och minst 30 högskolepoäng i det andra ämnet. Om 

företagsekonomi är det ämne som väljs som huvudämne, vilket är det vanligaste, ska detta 

område innefatta ämnets huvudsakliga inriktningar som ekonomistyrning, finansiering, 

marknadsföring, organisation och redovisning. Förutom detta ska utbildningen även innefatta 

minst 15 högskolepoäng i statistik, samt minst 15 högskolepoäng i juridik. Undervisningen 

måste baseras på en vetenskaplig grund, vilket förutsätter att undervisningen samt kursplaner 

med kurslitteratur, ska utarbetas av disputerade lärare.
118

 

 

Inom civilekonomutbildningen måste det finnas minst tre fördjupningsalternativ, antingen 

minst två företagsekonomiska alternativ och ett nationalekonomiskt eller minst tre 

företagsekonomiska alternativ. Som jag tidigare nämnt så måste inriktningarna redovisning 

och marknadsföring erbjudas. Detta mycket på grund utav att de vanligen är de mest 

eftertraktade fördjupningarna. Mer än hälften av studenterna väljer i regel dessa fördjupningar 

vid de lärosäten de erbjuds idag.
119
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På grund utav att utbildning på avancerad nivå ska baseras på en vetenskaplig grund och vara 

forskningsanknuten, måste de akademiska lärarna på den avancerade nivån vara disputerade. 

För att ha möjlighet att erhålla examensrätten till civilekonomexamen, bör lärosätena ha minst 

en lärare med minst docentkompetens och med huvudsaklig anställning vid lärosätet, i varje 

vald ämnesinriktning. Denne ska företräda ämnet genom att ha ansvar för att säkra 

forskningsanknytningen av sin examensinriktning på avancerad nivå. Lärosätena bör även 

inneha tillräckligt med disputerade handledare i förhållande till antalet examensarbeten som 

studenterna producerar per år. Sakkunnighetsgruppen kan enbart ta hänsyn till den 

lärarkapacitet och kompetens som lärosätet innehar vid tidpunkten för ansökningen. De krav 

de satt upp gäller även enbart de lärare som har sin huvudsakliga anställning vid lärosätet, och 

som är anställda på mer än hälften av en heltidsanställning. De anser att övriga lärare, som 

gästföreläsare och adjungerade professorer, fyller en viktig funktion, men de uppfyller inte de 

krav på tillgänglighet som de anser är behövligt för studenter och kollegor. Förutsättningar i 

tid och resurser måste ges de anställda lärarna, för att de ska kunna upprätthålla och utveckla 

sin vetenskapliga kompetens i form av forskning. Sakkunnighetsgruppen ser även att den 

arbetsmiljö där lärarna verkar, skall vara en forskningsmiljö med aktiva forskare, seminarier 

och konferenser i denna anda. En viktig del är även att följa upp och belöna, lärarnas 

presenterade forskning.
 120

   

 

Internationalisering är även ett viktigt inslag i den nya examen. Sakkunnighetsgruppen 

efterfrågar att studenterna, efter avslutade studier ska ha en förmåga till en såväl skriftlig som 

muntlig dialog i både nationella och internationella sammanhang. Lärosätena ska kunna 

erbjuda studenterna att genomföra vissa av utbildningens delar utomlands. Om studenten inte 

väljer att studera i ett annat land, ska studentens utbildning i Sverige ha inslag av skriftligt och 

muntligt utbyte med utländska studenter.
121

 

 

Förutom dessa krav, menar sakkunnighetsgruppen att för att kunna ge en 

civilekonomutbildning som är av en accepterad kvalitetsnivå, borde utbildningens 

undervisningstimmar öka. De minskade resurserna inom högskolesektor, samt det ökande 

studentantalet, ser de som ett stort problem. De anser att lärosätena har fokuserat i allt för hög 

grad på kvantitet, istället för kvalitet, och att man bör ta detta i akt i framtiden. För att nå upp 

till en acceptabel kvalitetsnivå, måste man utöka sin lärarkompetens samt lärarkapacitet. Detta 
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är dock ett stort problem eftersom det i allmänhet föreligger brist på disputerade lärare, lärare 

med docentkompetens, samt professorer inom företagsekonomi. Detta begränsar 

möjligheterna att kunna genomföra denna utbildning till ett fåtal lärosäten. En lösning till 

denna lärarbrist kommer inte att kunna ske utan att särskilda åtgärder vidtas. 

Sakkunnighetsgruppens förslag till lösning är höjning av löner till lärare inom bristområdena, 

samt utveckling av forskarskolor för dessa ämnesområden. En snabbare anpassning kan även 

vara att rekrytera utländska forskare till Sverige.
122

  

 

Idag har, förutom de sex lärosäten som fick sin ansökan om rätten att ge ut 

civilekonomexamen godkänd 2007, ytterligare fem lärosäten fått sina ansökningar godkända. 

De lärosäten som idag innehar examensrätten är Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, 

Växjö, Umeå, Borås, Halmstad, Jönköping, Luleå samt Örebro Universitet.
123

 En godkänd 

ansökan till att erhålla examensrätten gäller dock inte för evig framtid. Högskoleverket 

kommer att med jämna mellanrum pröva om de lärosäten som erhållit examensrätten håller 

måttet.
124

 

 

Vem får kalla sig civilekonom? 
Titeln Civilekonom har inte något juridiskt skydd, utan det är praxis att den som uppfyller 

kraven på medlemskap i fackförbundet och intresseorganisationen Civilekonomerna kan kalla 

sig civilekonom. Kraven för att bli medlem är att man har en examen som består av minst 180 

högskolepoäng(hp) det vill säga 120 poäng (p), och i dessa poäng ska följande ingå:  

 

 120 hp (80 p) i företagsekonomi och/eller nationalekonomi, men minst 90 hp i ett av 

ämnena 

 30 hp (20 p) i andra ekonomiska ämnen, t.ex. statistik, handelsrätt, informatik, 

ekonomisk historia, ekonomisk geografi eller liknande 

 30 hp (20p) i valfria ämnen
125

  

 

Kritik emot den nya civilekonomexamen 
Kritik emot den nya civilekonomexamen är att den inte är tillräckligt internationellt anpassad. 

Detta är anledningen till varför bland annat Uppsala Universitet avböjt till att ansöka om 

examensrätten. De har kommit långt i sin anpassning till Bolognaprocessen, där de arbetar 
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med en examen på avancerad nivå med tre + två år. De menar att den nya fyraåriga 

civilekonomutbildningen passar dåligt in i den nya examensstrukturen där det vanliga är att 

yrkesexamina på avancerad nivå är på fem år. Om den nya civilekonomexamen varit en 

femårig utbildning hade de ansökt om examensrätten.
126

 I en debattartikel i Dagens Nyheter 

2007, skriver även Erik Åsbrink, att: ”Det är oklart om man i omvärlden kommer att förstå 

och erkänna den nya svenska civilekonomexamen.”
127

 

 

4.3 Näringslivets påverkan 
FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) ordförande Svante Forsberg anser att revisions- 

och rådgivningsbranschen bör ställa tydliga krav på ekonomutbildningar, då denna bransch 

anställer många nyexaminerade studenter. Han anser att de bör arbeta mer aktivt med att 

påverka utbildningen, för att anpassa den efter vad som är viktigt för deras bransch och vilka 

kunskaper som de efterfrågar. Han förespråkar en dialog med ansvariga för 

ekonomutbildningarna, som kan leda till mer samarbeten mellan FAR och lärosätena. 

Byråerna lägger idag ner stora resurser på utbildning, och en del av dessa kunskaper kanske 

skulle kunna inhämtas tidigare, genom högskoleutbildningen. Enligt Forsberg har 

nyexaminerade ekonomer hög kompetens, men att det finns vissa brister inom ämnen som 

redovisning och finansiering. Han menar på att det finns en ojämn nivå när det gäller 

grundliga redovisningskunskaper, och att en utav orsakerna är den brist som råder utav 

kvalificerade lärare i redovisning. Hela detta ansvar borde inte ligga på lärosätena, utan 

branschen måste även ta sitt ansvar. Eftersom det är inom denna bransch som kompetensen 

finns, så borde de ställa upp med lärare i en högre utsträckning. Angående 

civilekonomexamen så anser Forsberg att de nuvarande elva lärosätena som innehar denna 

examen är för många. Det vore bättre att samla resurserna på färre utbildningar, för att uppnå 

en högre och jämnare kvalitet, inte minst med tanke på att det är lärarresurserna som är ett 

utav de stora problemen.
128

  

 

En framträdande bild i forskningslitteraturen är att arbetsmarknadens representanter är 

missnöjda med nyexaminerade studenters kompetens
129

. Även tidigare undersökningar har 

visat att näringslivet ibland kan tycka att nyexaminerade ekonomstudenter kan ha bristfälliga 

kunskaper i praktisk redovisning, och menar att mer praktik i utbildningen skulle vara av 
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nytta. Problemet är dock att det inte finns tillräckliga resurser ute i företagen för att ta emot 

alla ekonomstudenter. Detta är beskrivet i en undersökning gjord av studenter vid Lunds 

universitet. I deras undersökning kommer bland annat ett förslag upp om att erbjuda en 

fördjupningskurs i redovisning i slutet av studierna, för att förbättra de bristfälliga 

kunskaperna i praktisk redovisning, som de nyexaminerade ekonomstudenterna fått kritik 

för.
130

 

 

Rakel Lennartsson skriver i Balans 2009, att ekonomiutbildningen är en av de största och 

snabbaste växande utbildningarna i Sverige idag
131

. I enlighet med Svante Forsberg
132

 menar 

hon att samtidigt som utbildningen växer så råder en akut brist på lärare inom 

redovisningsområdet. Hon konstaterar, liksom Erik Åsbrink
133

, att redovisningsområdet är till 

trots studenternas populäraste inriktning. Alexander Beck, utredningschef vid 

Civilekonomerna, beskriver i Lennartssons artikel att i nuläget examineras omkring 6000 

ekonomer per år, och de flesta får jobb. Den populäraste inriktningen har tidigare varit 

marknadsföring, men under det senaste decenniet har redovisning gått om. Beck tror att detta 

är en anpassning till arbetsmarknaden, då det är inom redovisning som de flesta jobben finns 

för ekonomer idag. Lärarbristen är därmed ett stort problem, som Universiteten i Stockholm 

och Uppsala har löst genom att gå samman för ett gemensamt mastersprogram. I och med 

examensrättsprövningarna för den nya civilekonomexamen, har en diskussion angående 

kvaliteten på ekonomutbildningarna på allvar satts igång. Detta är någonting som nu börjar få 

konsekvenser för samtliga lärosäten.
134

   

 

Även på grund utav avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag, är utbildningen i 

fokus. Revisorer tror att man kommer att se ett ökat behov av utbildning i och med detta, inte 

minst på grund utav att många arbetar idag enbart med traditionell revision. Det kommer 

därmed att finnas ett behov utav att utbilda kåren så att man även har kompetensen att utföra 

andra tjänster. Enligt en undersökning gjord av en policygrupp inom FAR, var närmare 

hälften av medlemmarna positivt inställda till slopandet av revisionsplikten. Medlemmarna 

som tillfrågades var 200 revisorer och redovisningskonsulter, där svarsfrekvensen var 50 %. 

55 % av respondenterna ansåg att de själva behöver mer utbildning inför förändringen, 
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framför allt inom revision, skatt och redovisning. 33 % ville även ha mer utbildning inom 

säljteknik, marknadsföring, presentationsteknik och juridik.
135

 

 

Svenskt Näringsliv menar att det finns ett matchningsproblem mellan akademi och verklighet 

i Sverige. De menar att utbudet på utbildad arbetskraft inte matchar arbetsmarknadens 

efterfråga. De anser att det krävs en högre samverkan mellan näringslivet och den högre 

utbildningen, för att motverka detta problem. På detta sätt kan arbetsmarknaden påverka 

utbildningen i högre grad. Enligt en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv, leder en god 

samverkan till att:
136

  

 

 studenternas chans att etablera sig på arbetsmarknaden ökar 

 chansen att arbetsuppgifterna är kvalificerade och på samma nivå som utbildningen 

 marknaden är redo att betala 900 kronor mer i ingångslön
137

 

 

Detta visar att samverkan är viktigt, men Svenskt Näringsliv tycker att detta kvalitetsmått är 

något som kommit i skymundan. De menar även på att det finns stora skillnader i samverkan, 

både när det gäller mellan olika lärosäten, men även mellan olika utbildningar.
 138

 Man borde i 

en utökad utsträckning se utbildning som någonting som ska tillgodose arbetsmarknadens 

behov utav kunskap och kompetens. Ser man på utbildningsbranschen enligt detta sätt, kan 

man uppnå en bättre matchning mellan antalet utbildningsplatser, inriktningar och behovet på 

arbetsmarknaden.
 139

  

 

Även forskaren Staffan Nilsson understryker glappet som existerar mellan den högre 

utbildningen och arbetslivet. Det finns många förklaringar till detta, men det handlar framför 

allt om bristen i överensstämmelse mellan den kompetens de nyexaminerade studenterna 

innehar och de kvalifikationer som krävs i arbetslivet.
140

 Allen och De Weert tar även de upp 

detta matchningsproblem. Om den högre utbildningen kunde tillgodose studenterna med de 

färdigheter som arbetsmarknaden verkligen efterfrågar, tror man att det skulle leda till ökade 

intäkter, produktivitet samt arbetsförnöjelse.
141
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Ulrich Teichler menar att man har studerat överensstämmelsen mellan nyexaminerades 

kompetens och kvalifikationer med det som verkligen krävs i arbetslivet, sedan 1970-talet. 

Enligt honom visar många studier på att det finns ett matchningsproblem, som även Svenskt 

Näringsliv, Nilsson samt Allen och De Weert tar upp enligt ovan. Även om många aktörer i 

samhället som politiker, experter, och även Svenskt Näringsliv
142

, menar att detta fortfarande 

är ett relevant problem, så säger Teichler att det även kan bero på att vi numer lever i ett 

kunskapssamhälle som innefattar livslångt lärande, och att det är naturligt att nyexaminerade 

måste inta mer och ny kunskap när de kommer ut i arbetslivet, som inte kunde ha intagits 

under den tidigare utbildningen.
143

 

  

4.4 Sammanfattning av kapitlet om de praktiska referensramarna 
Detta kapitel har sammanställt hur den akademiska världen i Sverige är uppbyggd, samt 

anledningen till att den nya civilekonomexamen har tagits fram. Jag har redogjort för 

sakkunniggruppens arbete och hur de krav som ställs på lärosätena som ansöker om den nya 

examen har fastställts. För att erhålla examensrätten ska utbildningen bland annat innefatta tre 

olika inriktningar, varav en i marknadsföring och en i redovisning. Lärosäten måste även ha 

minst en docent anställd i vart och ett av de valda inriktningarna. Utbildningen ska även 

innefatta en internationell termin. 

 

I kapitel har jag även redogjort för näringslivets åsikter angående ekonomutbildningen. 

Åsikter som har framkommit är bland annat att det finns ett matchningsproblem mellan vad 

som studenterna lär sig under utbildningen, och vad som kommer att krävas av dem ute i 

arbetslivet. En lösning till problemet som framförs är att man borde samverka mer. Dock 

menar vissa forskare på att vi numer lever i ett kunskapssamhälle, där vi måste ta in ny 

kunskap hela tiden, och därför kan inte all kunskap inhämtas under högskoleutbildningen. 
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5. Empirisk studie  

I detta kapitel redovisar jag den information som jag har samlat in genom intervjuer och 

samtal med utvalda respondenter. 

5.1 Högskolan i Gävle 
För att få ett större grepp om Högskolan i Gävles ekonomutbildning samt ansökningsprocess 

till examensrätten i den nya civilekonomexamen, har jag pratat med personer som har en god 

inblick i detta, utbildningsledaren Stig Sörling, samt kanslisamordnaren Björn Karlsson. Jag 

har även fått tagit del av material från 2007 års ansökan, samt den senaste ansökan som 

inskickades nu under hösten 2010. Jag har även hämtat uppgifter från Högskolan i Gävles 

hemsida. Nedan redogör jag för mitt insamlade material från dessa källor. 

 

Högskolan i Gävle har varit med och ansökt om civilekonomexamen sedan 2007, men hittills 

inte blivit godkända. De har under hösten 2010 lämnat in en ny ansökan, efter ytterligare 

satsningar för att anpassa utbildningen enligt de kriterier som Högskoleverket kräver för att 

erhålla examensrätten. 

 

2007 års ansökan var enligt Stig Sörling ”som att famla i mörkret” på grund av att man inte 

visste vad Högskoleverket eftersökte, och vad de skulle kräva. Inte ens Högskoleverket själva 

visste detta. Högskolan i Gävle visste redan vid denna tidpunkt att deras redovisningsområde 

var svagt, och sökte därför inte ens en inriktning inom detta.  

 

När Högskoleverket kom med sin bedömning hade de kommit fram till att de ansåg att 

inriktningarna marknadsföring och redovisning var obligatoriska för att erhålla den nya 

examensrätten. Som Högskolan i Gävle redan var medvetna om, var deras 

redovisningsområde för svagt för att bli godkända.  

 

Efter beslutet har de sedan dess arbetat med att förbättra de detaljer som Högskoleverket 

anmärkte på. De har framförallt arbetat med att stärka deras kompetens. De har anställt en 

docent i redovisning, samt att två ytterligare anställda inom redovisningsområdet håller i 

skrivande stund på att avsluta sina avhandlingar. De tycker i och med detta att de har gjort det 

som krävs från Högskoleverket, för att öka kvaliteten till den grad som den nya examensrätten 

kräver.  
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Det nya civilekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle kommer att innefatta tre inriktningar, 

vilka är: 

 

 Redovisning 

 Marknadsföring 

 Kreativ affärsutveckling 

 

Programmet kommer att innefatta en internationell termin, vilket innebär att studenten kan 

välja mellan att studera en termin utomlands, eller kurser på engelska på campus med 

utbytesstudenter. Denna termin är utvecklad efter ett ökat krav på internationalisering, både 

från Högskoleverket och även från näringslivet.  

 

Övriga krav från Högskoleverket är att ett examensarbete på 30 högskolepoäng, samt 

undervisning i ledarskap skall ingå. Även dessa krav är uppfyllda enligt det nya 

civilekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle.
144

 

 

I kvalitetsarbetet och utvecklingen av ekonomutbildningen vid Högskolan i Gävle, har de 

bland annat tagit hjälp av en extern utredare, Leif Lindmark, tidigare rektor vid 

Handelshögskolan i Stockholm,
145

 för utvärdering. Lindmark menade att det inte är någon idé 

att ansöka om denna examen för utbildningen/programmet de redan har idag. Det blir bara att 

byta namn på något som redan finns, och bara kalla det för någonting nytt. Han ansåg att de 

måste arbeta mer med att utveckla något nytt i utbildningen. Tack vare honom har de 

exempelvis utvecklat teman, som blir inbakade i utbildning. Det kan till exempel innebära att 

under de första veckorna av utbildningen så har de temat: ”presentationsteknik”. Studenterna 

får då öva sig i presentationsteknik, och detta spiller sedan även över i de kurser de läser, så 

att de övar genom att presentera olika uppgifter inom de ämnen de studerar.  

 

För övrigt när de utvecklar ekonomprogrammet så tar de till akt en blandning av aktörer. De 

lyssnar till Högskoleverkets riktlinjer, näringsliv, studenter och även till vad andra 

högskolor/universitet gör. Dock kan de ej förändra allt för mycket, eftersom de inte har 

obegränsat med resurser, utan måste tillhandahålla med det de har, så som lärarkompetens, 

kurser, lokaler, tid, pengar etcetera. 
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Kurserna utvecklas genom diskussioner som de har i ämnesgrupperna, Företagsekonomi, 

Nationalekonomi och Juridik, men även inom inriktningsområdena, 

Redovisning/Finansiering, Marknadsföring samt Kreativ Affärsutveckling. Förslag kan 

komma ifrån ledning, näringsliv, studenter samt övriga lärare, och ner till ämnesnivå. En 

blandning av detta leder till utvecklingen, då det finns många aktörer att ta till akt. Man anser 

att lärarna har bra pejl på vad andra gör på andra skolor, vilket gör att de kan utvärdera vad 

Högskolan i Gävle saknar och kan behöva mer utav. Ibland kan de få tips ifrån näringslivet 

vad de anser borde ingå, men det händer inte så ofta, i alla fall inte nere på kursnivå. 

 

I vissa kurser tar man även in aktörer från näringslivet som föreläsare. Ett exempel är kursen 

Koncernredovisning, där en auktoriserad revisor från revisionsbolaget PWC har hand om en 

del av undervisningen. 

 

På grund utav den nya civilekonomexamen, höll man år 2008 en hearing där de bjöd in 

studenter och näringslivet för en diskussion. Från näringslivet var de medverkande bland 

annat banker, kommun, landsting och Sandvik. Där hörde man efter vad som ansågs om 

framtidens ekonomutbildning, och Högskolan i Gävles förslag till det nya 

civilekonomprogrammet. Det kom fram att näringslivet efterfrågade att studenterna lärde sig 

prata för sig, kunna presentera deras företag, vara utåtriktade och hålla i presentationer. Andra 

förväntningar de hade på framtida studenter var bättre engelska kunskaper och internationella 

kontakter. Bland annat revisionsbranschen efterfrågade hellre att studenterna skulle vara mer 

utåtriktade, än att kunna siffror.  

 

Efter denna hearing bildades ett branschråd, där studenter, lärare och näringslivet ingick för 

att diskutera kvaliteten av ekonomutbildningen. De hade möten och träffades cirka tre gånger 

per termin och diskuterade detta mellan åren 2008-2010. För tillfället ligger dessa möten nere, 

men man tror och hoppas att de ska börja tas upp igen efter Högskoleverkets utlåtande om 

deras nya ansökan om civilekonomexamen. 

 

Om civilekonomexamens vara eller inte vara, har det inte funderats så mycket på vid 

Högskolan i Gävle. Många ser det som en överlevnadsfråga, att detta är något som en liten 

högskola som Gävle måste arbeta med för att överleva. Dock är det inte högskoleverket som 

kommit med denna idé, utan yrkeskåren via fackförbundet och intresseorganisationen 
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Civilekonomerna, som utvecklat detta i och med att de vill höja kvaliteten på den svenska 

ekonomutbildningen. Examen skall fungera som en kvalitetsstämpel. Detta är ett svenskt 

påfund, och strider därmed emot Bolognaprocessen. Universiteten i Uppsala och Stockholm 

har valt att inte ansöka om denna examen, men i Gävle anser man att de större universiteten är 

tillräckligt stora och anrika för att klara sig utan denna. Civilekonomexamen är en extern 

kvalitetssäkring, som är av stor vikt för mindre lärosäten då de vill nå ut utanför regionen.  

 

På grund utav Gävles storlek, så anser man därför att man inte har mycket till val än att satsa 

på denna nya examen. Civilekonomexamen är värdefull för Högskolan i Gävle, då begreppet 

civilekonomexamen är ett starkare begrepp än en ekonomexamen. Även om innehållet i den 

nya examen inte skiljer sig särskilt mycket ifrån den gamla, så utgör enligt Björn Karlsson, 

själva begreppet ett högre värde. Att kunna ge ytterligare en examen vid Högskolan är även 

det en positiv utveckling av lärosätet, och en möjlighet för dem. Trots att utan 

civilekonomexamen kan studenterna fortfarande läsa och bli civilekonomer, och att det inte 

innebär någon större skillnad, samt att utanför Sverige spelar denna examen ingen roll, 

eftersom det enbart är ett svenskt påfund. I Gävle tycker man dock att även om de inte 

erhåller examen, är detta en bra satsning. I och med denna satsning har de börjat arbeta 

mycket mer med kvalitetsfrågor. 

 

5.2 Näringslivet 

5.2.1 PWC 

Genom en telefonintervju med John Hansson den andra november 2010, fick jag ett större 

grepp om hur revisionsbolaget PWC tänker angående nyrekrytering, utbildning och den nya 

civilekonomexamen. John Hansson har i tio år arbetat vid PWC, inom Human Capital med 

personalutveckling och rekrytering.  

 

När Hansson rekryterar nyexaminerade ekonomstudenter, är det till tjänster inom revision hos 

PWC. De personer de letar efter är de som uppfyller FAR:s rekommendationer(se bilaga 3) 

gällande akademisk utbildning som leder till att man senare uppfyller kraven för att skriva 

revisorsproven. Dock menar Hansson att det inte står och faller med detta, utan om en person 

saknar vissa av högskolepoängen som behövs för att skriva revisorsproven, men har 

ambitionerna att läsa in dessa, så är den personen fortfarande intressant för att rekrytera till 

PWC.  
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Det som är viktigt är beteendet. När de rekryterar letar de efter personer som innehar 

drivkraft, en samarbetsförmåga och en kunskap att skapa relationer. Inom revisionsyrket är 

beteendet högt värderat, och ses som en kompetens. Har man det rätta beteendet har man 

lättare att omsätta sina praktiska och teoretiska kunskaper i praktiken. Hansson menar att man 

kan se revisionsyrket som ett lärlingsyrke, där de rekryterar personer utan erfarenhet, men 

som snabbt kommer att ställas inför komplexa beslut. Man ger de nyrekryterade en teoretisk 

utveckling och samtidigt praktisk utbildning, med hjälp av handledning. 

Kunskapsutvecklingen sker ofta ute hos kunderna. Det är en relativt snabb utveckling från att 

vara helt utan erfarenhet till att inneha det stora ansvar som påskrivande revisor. Den högre 

utbildningen ser de därmed som en väldigt bra plattform, som revisionsbyrån sedan kan bygga 

vidare på. 

 

Angående den högre utbildningen idag, anser Hansson att den har en hög kvalitet.  De 

nyexaminerade studenter som börjar arbeta vid PWC har oftast en bra utbildningsnivå. Många 

av PWC:s kunder är små och medelstora företag, och dessa har ofta skattefrågor som de vill 

ha hjälp med utav PWC:s medarbetare. Hansson anser att de nyexaminerade har en bra 

grundnivå i sitt kunnande inom skattefrågor, men ser gärna att detta skulle kunna utvecklas 

mer inom den högre utbildningen. Revision är dock någonting som Hansson tycker saknas 

helt i den högre utbildningen. Branschen ser det som en självklarhet att detta saknas, vilket 

leder till att de själva får utbilda de nyexaminerade studenterna inom revision. Att inkludera 

mer revision i den högre utbildningen, ser Hansson därmed som en bra utveckling.  

 

Angående Lindbergs tre perspektiv på utbildning; nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet, 

samt bildningsperspektivet, anser Hansson att PWC behöver alla tre typer. De behöver 

medarbetare som förstår verksamheten på ett praktiskt sätt. Samtidigt behöver de personer 

med teoretiska kunskaper, som innehar större synsätt och kan inse vad kvalitet är, vilka 

avgränsningar som de bör göra för att utföra ett bra arbete, samt vilka metoder och rutiner 

som vilar på ett synsätt kring revision och redovisning. Betyg är även en parameter de tittar på 

vid rekrytering, men det är inte enbart den som ligger till grund för anställning. Betyg kan 

visa personens förmåga att ta till sig kunskap, men det är allt oftare beteende som är det 

centrala anser Hansson. Beteendet att vara driven, engagerad, samarbetsvillig och ha lätt för 

att knyta kontakter, står högre i kurs än betyg. Bra betyg kan dock visa på att personen är 
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driven. PWC letar efter personer som har en god kombination av bra betyg och bra beteende, 

vilket Hansson anser att de oftast hittar när de nyrekryterar.  

 

Hansson är osäker på hur mycket PWC samverkar med lärosäten i utbildningsfrågor, då detta 

är en mer central fråga än vad han är involverad i. Dock menar han att de är väldigt 

engagerade i att samverka med studenter vid olika arrangemang, där de vill skapa relationer 

med studenter så att dessa får lära känna PWC på ett bättre sätt. Sedan har de även ett flertal 

medarbetare som är lärare vid vissa lärosäten, och dessa är självklart med och påverkar 

utbildningen. 

 

Angående den nya civilekonomexamen så har Hansson både hört och läst om denna, men har 

inte träffat på någon arbetssökande som innehar denna examen ännu. Som han nämnt tidigare 

så utgår de ifrån FAR:s rekommendationer när det gäller vilken akademisk utbildning som 

behövs för anställning hos PWC, och i det avseendet spelar det ingen roll om man innehar en 

”vanlig” ekonomexamen, eller den nya civilekonomexamen, men givetvis vill de anställa 

personer med bästa möjliga utbildning. Hansson anser att de som innehar en 

civilekonomexamen har en gedigen utbildning, vilket kommer att slå högre än den ”vanliga” 

ekonomexamen, men det är i nuläget inget krav hos dem. Det är enbart om FAR ändrar sina 

rekommendationer, och sätter en civilekonomexamen som ett krav, som PWC kommer att 

ändra detta. Dock är även civilekonomexamen enbart en parameter av flera vid rekrytering, 

och precis som Hansson nämnde angående betyg, så kan rätt beteende vara en parameter som 

slår högre än själva utbildningen.  

 

5.2.2 KPMG 

Den tredje november 2010 träffade jag Thomas Ljungkrantz vid KPMG:s kontor i Gävle. 

Thomas Ljungkrantz är auktoriserad revisor och har arbetat som kontorschef på KPMG i 

Gävle i tre år. Intervjun bidrog till att jag fick mer information om hur revisionsbolaget 

KPMG tänker angående nyrekrytering, utbildning och den nya civilekonomexamen, vid det 

lokala kontoret i Gävle.  

 

När jag träffade Ljungkrantz meddelade han att han precis har nyrekryterat två 

nyexaminerade ekonomstudenter som börjar arbeta vid kontoret i Gävle under denna vecka. 

När de rekryterar letar de efter nya medarbetare som har en full högskoleutbildning, som 

innehåller de kurser som krävs för behörigheten att senare skriva revisorsprov som leder till 
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att bli godkänd eller auktoriserad revisor (se bilaga 3). Det är de enda utbildningskrav de letar 

efter. Utöver detta är det mest personligheten som de sätter i fokus. För att vara rätt person 

hos KPMG bör man vara social, trevlig och framåt. Det är det huvudsakliga de letar efter. I 

andra hand är det även en fördel om man har en analytisk förmåga, är noggrann samt har en 

god lokalkännedom och ett kontaktnät.  

 

Anledningen till att KPMG inte har några övriga krav när de gäller utbildning, förutom 

behörigheterna till att skriva revisorsproven, är att de ser högskolan som en basutbildning, 

som de sedan bygger på med hjälp av deras egna internutbildningar.  Det viktiga i 

högskoleutbildningen är att studenterna får med sig kunskaper i redovisning, skatterätt samt 

övrig handelsrätt. En förbättring av den högre utbildningen som Ljungkrantz skulle vilja se är 

att studenterna ges möjligheter att förbättra sin förmåga att presentera arbeten. KPMG arbetar 

mycket med att presentera sitt arbete för kunder, och hos dem är det viktigt att dessa 

presentationer är pedagogiska och bra, då många utav deras kunder saknar kunskap om 

ekonomiska samband. Därför anser Ljungkrantz att förmåga att kunna presentera arbeten på 

ett pedagogiskt och bra sätt, är en viktig egenskap då man börjar arbeta hos dem. 

 

Angående Lindbergs tre perspektiv på utbildning; nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet, 

samt bildningsperspektivet, har Ljungkrantz svårt att välja ut bara ett av dessa som det 

viktigaste för ett arbete inom KPMG. Det är framförallt en kombination av nyttoperspektivet 

och bildningsperspektivet som de ser som det viktigaste en individ kan ta med sig ut från den 

högre utbildningen. Teoretiska kunskaper och ett öppet tankesätt är viktigt hos dem, samt att 

kunna använda detta i det praktiska arbetet. Betyg är någonting som de tittar på vid 

rekrytering, och som kan vara viktiga. De två nyrekryterade studenterna hade bägge bra 

betyg, men det hade många som sökte tjänsterna. Därför anser Ljungkrantz att 

konkurrensperspektivet inte är ett perspektiv som de fokuserar på, och tycker inte att den 

högre utbildningen är till för att visa på vilka som är de bäst lämpade för att arbeta hos 

KPMG.  

 

Ljungkrantz har själv varit med på möten med högskoleledningen vid Högskolan i Gävle, där 

det har diskuterats om utbildningskvalitet. Han anser att detta är en viktig kommunikation för 

dem. Han anser att KPMG kan påverka utbildningen på bästa sätt genom att komma med 

specifika rekommendationer, som exempelvis att de gärna ser att studenterna borde få 
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möjligheterna att förbättra sin förmåga i att presentera arbeten. På detta sätt kan de vara med 

och påverka att utbildningen matchar de behov som deras bransch eftersöker. 

 

Den nya civilekonomexamen är inte någonting som Ljungkrantz känner till så väl. Han anser 

att det spelar mindre roll vilken examen man har, då de enbart eftersöker personer som är 

behöriga att skriva revisorsproven. Dock menar han på att detta kan göra större skillnad i 

övriga landet, då han anser att den nya examen höjer statusen på utbildningen. På den lokala 

nivån i Gävle vet man vilken potential Högskolan i Gävle har, och därför spelar titeln på 

examen mindre roll. Om studenter vid Högskolan i Gävle söker arbete på andra orter runt om 

i landet, kan därför skillnaden mellan att inneha en civilekonomexamen mot den ”vanliga” 

ekonomexamen, spela större roll, eftersom man på andra orter har mindre kännedom om 

Högskolan i Gävle än vad KPMG i Gävle har. Han anser därmed att civilekonomexamen är 

viktig att inneha för lärosäten, och de studenter som läser vid dessa, då man i och med denna 

examen anses ha en högre status än dem som inte innehar denna. Den nya 

civilekonomexamen är en konkurrensfördel för både lärosätena och de nyexaminerade 

studenterna som innehar den. 

 

5.2.3 Korsnäs 

Genom en telefonintervju med Fredrik Ekström den fjärde november 2010, fick jag en större 

inblick i hur kartong- och pappersproduktsproducenten Korsnäs tänker angående 

nyrekrytering, utbildning och den nya civilekonomexamen. Fredrik Ekström har arbetat som 

rekryteringsansvarig vid Korsnäs i tre år. 

 

Ekström berättar att det är sällan de nyrekryterar direkt nyexaminerade studenter, men det 

händer, och då oftast till deras traineeprogram. Det de letar efter när de anställer 

nyexaminerade studenter, är individer med drivkraft, motivation, planer och bra betyg. De vill 

ha nya medarbetare som innehar viljan att arbete inom deras bransch, då de anser att detta inte 

är något genomfartsjobb, som man sedan kan ”tralla vidare ifrån”, som Ekström uttrycker det. 

De letar efter individer som verkligen vill arbeta på Korsnäs. På grund av detta tittar de på de 

arbetssökandes sociala situation, om de är villiga att flytta till Gävle om det vid ansökan inte 

bor i området, eller om de exempelvis har sin familj på en annan ort. För att hitta rätt man till 

rätt plats på bästa sätt, använder de sig utav tester vid rekryteringen. Detta är 

personlighetstester samt begåvningstester. Begåvningstesterna skall visa på individens 

intelligens vid problemlösning bland annat. Det är viktigt att medarbetarna vid Korsnäs 
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förstår produktionen och verksamheten de arbetar i. Självklart tittar de även på den erfarenhet 

de arbetssökande innehar, samt utbildning där betygen visar hur väl individen har klarat 

utbildningen. 

 

De som nyrekryteras till Korsnäs ska ha en fullgjord examen, då Ekström menar att detta visar 

att individen klarar av att avsluta projekt som den påbörjat. För övrigt anser han att det inte 

finns så mycket mer att titta på när det gäller helt nyexaminerade studenter, och ser därför 

helst att de arbetssökande har någon slags arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenheten 

behöver inte innebära de faktiska arbetsuppgifterna som individen skall utföra hos Korsnäs, 

som exempelvis ekonomiarbete när man ansöker om arbete som ekonom hos dem. Vilken 

arbetslivserfarenhet som helst är nyttig, där individen har lärt sig att exempelvis passa tider 

samt hur uttagandet av semester fungerar, för att man inom Korsnäs inte skall behöva börja 

med att lära de nya medarbetarna hur sådant fungerar.  

 

Angående ekonomutbildningens upplägg idag, har Ekström inga kommentarer, då man inom 

Korsnäs inte anställer stora volymer av ekonomer som exempelvis revisionsbyråer eller 

banker. Den senaste ekonom de anställde var en skogsekonom, som hade läst 

virkesredovisning, vilket inte är någonting som ekonomutbildningen vanligtvis inkluderar vid 

högskolor och universitet. Eftersom Korsnäs inte har möjligheten att anställa hela klasser med 

studenter, så anser Ekström att det inte finns någon nytta för den högre utbildningen att 

utforma ekonomprogram som enbart utgår ifrån Korsnäs speciella behov. Dock samverkar 

Korsnäs en hel del med den högre utbildningen och försöker vara med och påverka i 

utbildningsfrågor. De sitter med i olika utbildningsråd, medverkar vid arbetsmarknadsdagar 

samt bjuder in personer inom högskoleväsendet som lärare och rektorer till deras verksamhet. 

Detta gör de för att visa hur verkligheten ser ut, ute i arbetslivet, så att utbildningen kan 

formas efter deras behov. Det är dock hela branschen Ekström menar att utbildningsväsendet 

borde ha i åtanke vid utformningen av utbildningen, då Korsnäs som sagt inte nyanställer i 

tillräckligt stor omfattning.  

 

Ekström tycker att det är viktigt att visa upp för personer inom utbildningsväsendet hur det 

fungerar i verkligheten. Han anser att många som är med och utformar utbildning ofta har 

fastnat i den akademiska världen, och kanske inte alltid har den verklighetsuppfattning som 

krävs för att kunna se arbetsmarknadens verkliga behov. Han uttrycker det som att högskolans 

tankesätt när det gäller utbildning ofta kan vara ”lite uppe i det blå”. 
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Angående Lindbergs tre perspektiv på utbildning; nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet, 

samt bildningsperspektivet, menar Ekström att det är nyttoperspektivet som är det mest 

väsentliga för Korsnäs. Medarbetare som praktiskt kan tillföra sina kunskaper till företaget är 

dem som är de viktigaste för dem. Konkurrensperspektivet är det som är minst viktigt anser 

Ekström. Betyg kan visa på hur väl man lyckats i utbildningen, men en individ som har 

godkända, men låga betyg, kan vara väldigt intressant för Korsnäs. Detta kan visa på att 

personen även kan ha arbetat samtidigt som den fullgjort en utbildning. Det är ett gott tecken 

på att personen har en hög kapacitet, vilket är betydligt mer väsentligt än bra betyg.  

 

Ekström känner inte till den nya civilekonomexamen och menar på att detta inte är någonting 

som näringslivet kommer att sätta någon vikt vid. Han anser att den nya examen är ett internt 

högskoleproblem, som inte spelar någon roll i verkligheten. De ekonomer som innehar den 

nya civilekonomexamen kommer inte har någon fördel mot dem som innehar den ”vanliga” 

ekonomexamen, när de ansöker om arbete hos Korsnäs. 

 

5.2.4 Swedbank 

Den femte november 2010 mötte jag Johan Forsström vid Swedbanks kontor i Gävle. 

Forsström har arbetat som ledare och chef inom Swedbank i sex år. Denna intervju bidrog till 

att jag fick en inblick i hur Swedbank tänker angående nyrekrytering, utbildning och den nya 

civilekonomexamen.  

 

När man rekryterar nya medarbetare till Swedbank letar man efter personer som innehar 

social kompetens. Banken arbetar med och mot människor, och det är människor de gör sina 

affärer med. Därför kräver de att dem de rekryterar innehar förmågan att kommunicera och 

skapa relationer med människor på ett okrystat sätt. Medarbetarna måste förstå Swedbanks 

värdegrund, där det gäller att se arbetets djupare mening och ha förståelse för kunderna. När 

en kund exempelvis kommer till Swedbank på grund utav en fastighetsaffär, måste 

medarbetaren inse att detta är ett viktigt livsmål för kunden. Kunden köper sig ett hem. De 

medarbetare Swedbank eftersöker är dem som i detta läge visar ett engagemang för kunden, 

och kan genom sin sociala förmåga kommunicera med kunden angående dennes mål i livet. 

Det kan exempelvis vara att kunden vill ha möjlighet att köpa ett större hus inom ett antal år, 

spara till en utlandsresa, ge barnen möjligheten att plugga utomlands, etcetera. Utifrån dessa 

livsmål, utformar medarbetaren en bättre personlig rådgivning för kunden. Det är på grund av 
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detta som det är så viktigt för medarbetaren att inneha förmågan att förstå kunden, och ha 

empati. För att kunderna ska känna sig trygga i att dela med sig utav dessa livsmål, krävs en 

social kompetens ifrån medarbetaren som gör att kundrelationen är bra. Kunden ska inte 

känna sig kränkt och tycka att dennes livsmål är någonting som banken inte har något att göra 

med. Medarbetaren måste därför vara en person som kan kommunicera på ett öppet och 

genuint sätt som känns ärligt, med sina kunder. Det är via kundrelationerna som de skapar 

affärer, och de brukar säga att ”en bra affär har en början, men aldrig ett slut”. Därför letar 

inte Swedbank efter personer med det bästa formella kvalifikationerna, utan hellre efter 

personer med ett engagemang. Förutom kundrelationerna måste även medarbetarna inneha 

förmågan att arbeta i grupp internt med övriga medarbetare. De tittar även på vad de 

arbetssökande har för tidigare erfarenheter, då exempelvis en sådan sak som att man arbetat 

på ålderdomshem vara en väldigt intressant erfarenhet enligt dem. Det visar på att man har 

empati och viljan att serva äldre människor. Sammanfattningsvis kan man säga att Swedbank 

letar framförallt efter personlighet och karaktärsdrag när de behöver rekrytera. Forsström 

menar att med rätt personlighet kommer man långt, för även om deras arbete ibland 

inkluderar komplicerade uppgifter, så är det inte någonting som ingen kan lära sig med tiden. 

Förutom empati, kommunikations-, relations-, och samarbetsförmåga, letar Swedbank efter 

medarbetare som är tävlingsinriktade. De vill ha individualister, men inte egoister. Det ska 

vara personer som vill lyckas på grund av sin egen förmåga, och inte andras oförmåga.  

 

Angående utbildning menar Forsström att de har en policy inom Swedbank att de som 

rekryteras helst ska ha en fullgjord examen. Detta är dock inte det viktigaste, eftersom de 

enligt ovan framförallt går efter karaktärsdragen hos de arbetssökande. Han kan bara minnas 

att han tittat på någon arbetssökandes betyg vid ett ytterst fåtal tillfällen, och när han då såg 

att individen hade väldigt bra betyg ställde han frågan om personen hade hunnit med att haft 

roligt. Utbildningen kan vara intressant om den inkluderar kurser även inom psykologi eller 

hälsa och miljö. Det som Forsström ser som viktigast i den ekonomiska utbildningen är dock 

nationalekonomi, och menar att det alltid är intressant med studenter som kan detta ämne 

väldigt bra. Samtidigt menar han att det verkar vara väldigt få studenter som intresserar sig för 

nationalekonomi, vilket han tycker är synd. Förstår studenten omvärldsekonomin, och hur allt 

påverkar varandra, som bland annat valutakursförändringar, oljepriser och börsnedgångar, 

samt har förmågan att diskutera detta bland kunder, är det en stor fördel. Dock menar 

Forsström att det är väldigt få högskolepoäng som kan komma till användning i praktiken hos 
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Swedbank. Banken har internutbildningar som alla medarbetare måste utföra, för att lära sig 

arbetet.  

 

Angående upplägget för ekonomutbildningen i den högre utbildningsnivån i Sverige idag, har 

Forsström inte så mycket att kommentera. Han menar att han inte är så insatt i detta, men att 

det vore en fördel om den högre utbildningen inkluderade mer nationalekonomi, juridik och 

finansiering, för dem som är intresserade av att arbeta inom bank i framtiden. Angående 

Lindbergs tre perspektiv på utbildning; nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet, samt 

bildningsperspektivet, menar Forsström att konkurrensperspektivet helt går bort, då han 

menar att bra betyg visar på att studenten kan prestera bra inom den högre utbildningen, men 

det betyder inte att den kommer att kunna prestera bra i arbetslivet, då det är någonting helt 

annat. Forsström menar att det finns alternativ kompetensutveckling som kan vara mer 

intressant än själva utbildningen. Det kan som tidigare nämnt, vara att personen arbetat inom 

äldrevården, eller McDonalds som kan visa att studenten är stresstålig samt kan arbeta på 

obekväma tider, etcetera. Att studenten haft roligt och skapat relationer, via grupparbeten, 

företagsträffar eller saker på fritiden, kan vara viktigare än bra betyg för Swedbank, då deras 

arbete som sagt handlar om att skapa relationer. Bra betyg är alltid intressant, men på en 

betygsskala från 1-10, så är det intressant om individen har en 7:a. Allt ovanför det spelar 

mindre roll Att individen lagt ner för mycket tid på skolarbete kan ses som en förlust av den 

alternativa kompetensutvecklingen. Nyttoperspektivet anser Forsström inte heller är 

någonting som kan komma till användning för dem, då han anser att detta inte är någonting 

som kan hanteras då den högre utbildningen inte kan lära ut det praktiska arbetet, utan detta är 

någonting som de måste tillhandahålla med själva. Bildningsperspektivet är det som leder till 

anställningsbarhet hos Swedbank. Teoretiska kunskaper är alltid viktigt, och att individernas 

kunskaper sedan kan omsättas och berika produktionen.  

 

Swedbank samverkar mycket med studenter, då de är huvudpartner i studentföreningen 

Gavlecon vid Högskolan i Gävle. De deltar vid arbetsmarknadsdagar, har anordnat 

sponsorgolf och delar varje år ut ett stipendium till årets ekonom vid Högskolan i Gävle. 

Dock samverkar de inte i utbildningsfrågor med utbildningsansvariga vid lärosäten. Forsström 

menar dock att detta är någonting som är intressant för dem, och om han skulle bli tillfrågad i 

hur han ser på utbildningen och dess upplägg, så skulle han gärna svara och bidra med sina 

åsikter.  
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Forsström har inte tidigare hört talas om den nya civilekonomexamen, och menar på att den 

inte spelar särskilt stor roll för dem. Självklart skulle han välja att anställa den person som 

hade den bästa utbildningen, om det stod mellan två personer som för övrigt inte gick att 

särskilja, men förövrigt så är det så många fler faktorer som spelar in, så vilken examen man 

har spelar ingen roll i det stora hela. 

 

5.2.5 SEB 

Genom ett möte med Erik Blomberg den tionde november 2010, fick jag ett större grepp om 

hur SEB tänker angående nyrekrytering, utbildning och den nya civilekonomexamen. Erik 

Blomberg har arbetat som kontorschef vid kontoret i Gävle sedan ett år tillbaka. SEB:s kontor 

i Gävle har hand om hela regionen, Gästrikland och Hälsingland, och har inga andra kontor i 

den regionen.  

 

Det SEB är ute efter när de nyrekryterar är personer med rätt inställning. De vill ha 

medarbetare som innehar ett engagemang, en nyfikenhet, en vilja att lära sig, samt en social 

förmåga. Den sociala förmågan går ut på att medarbetarna måste vara duktiga på att 

kommunicera med andra människor, både lyssna och prata. En person kan vara väldigt duktig 

på det han/hon gör, men vara isolerad, och då är det svårt att arbeta hos SEB. De vill ha 

medarbetare som har förmågan att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen, och som har 

lätt för att samarbete. Dock letar de även efter individer som är ödmjuka men fortfarande inte 

är rädda för att ta initiativ, tror på sig själva och vågar köra sitt eget race. Utbildningen väger 

även in vid rekrytering, då beroende på tjänst, men det är inget krav att de arbetssökande ska 

inneha en examen. Blomberg menar dock att det är svårt att arbeta hos SEB om man saknar 

en grundutbildning. Medarbetarna måste veta innebörden av exempelvis bokslut, 

resultaträkning och balansräkning. Detta är dock kunskaper som kan inhämtas via tidigare 

arbetslivserfarenheter, men i de flesta fall handlar det om en utbildning som ligger till grund. 

Dock ser de först och främst till de personliga egenskaperna hos individen vid rekrytering. 

 

Angående ekonomutbildningen så anser Blomberg att den innehåller för mycket teori, som 

aldrig kommer att kunna nyttjas i praktiken. Blomberg tror på en utveckling av att den högre 

utbildningen borde ta in fler föreläsare utifrån arbetslivet, från verkligheten. Utbildningen 

borde fokusera mer på problemlösande inlärning, där studenterna får lära sig hur man 

verkligen gör saker i praktiken. Blomberg var själv och föreläste vid högskolan för en tid 

sedan, och frågade då studenterna om de visste hur en kassaflödesanalys fungerar. Ingen 



50 

 

kunde svaret, eller åtminstone vågade ingen svara. Bland annat kassaflödesanalyser är vad de 

praktiskt arbetar med inom banken. För övrigt anser Blomberg att nationalekonomi är 

någonting som studenterna har nytta av, då de senare skall arbeta hos SEB.  

 

Blomberg tycker sig inte kunna se några tecken på dålig utbildning, i de nyexaminerade 

ekonomstudenterna som de anställer. Dock ser han en stor skillnad mellan nya medarbetare 

som har tidigare erfarenheter ifrån någon typ av arbete innan studierna, och de medarbetare 

som börjat läsa vid universitet och högskolor direkt efter gymnasiet. De som inte har någon 

tidigare arbetslivserfarenhet har mycket teoretiskt kunnande, men inget som de kan omsätta i 

praktiken. SEB ser gärna att nya medarbetare har någon typ av arbetslivserfarenhet, och om 

den har inkluderat att man arbetat med människor är det en ännu större fördel.  

 

Angående Lindbergs tre perspektiv på utbildning; nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet, 

samt bildningsperspektivet, säger Blomberg klart och tydligt att det är nyttoperspektivet som 

är det mest anställningsbara hos SEB. Att inhämta praktisk kunskap ser han som det 

viktigaste i utbildningen. De övriga två perspektiven är heller ingen nackdel. Inför en 

rekrytering tittar han snabbt igenom vad betygen säger hos de arbetssökande. Blomberg 

menar dock att studenten kan ha engagerat sig ideellt inom högskolan, och på grund av detta 

kanske dennes betyg inte är lika bra. Ideellt engagemang ser Blomberg som viktigare än höga 

betyg, då detta visar på att studenten är driven och vill någonting. Dock menar han att han 

gärna ser att de han anställer har bra betyg, och att även om en person varit väldigt ideellt 

engagerad i alla fall har något toppbetyg, då detta visar på att individen kan prestera på 

toppnivå om den lägger manken till.  

 

SEB samverkar idag med studenter vid högskolan via exempelvis studentföreningen 

Gavlecon, samt Drivhuset. Detta är något som Blomberg skulle vilja utveckla mer. Dock 

samverkar de ingenting med dem som håller i utbildningsfrågorna vid högskolan, men detta är 

någonting som Blomberg har efterfrågat men inte fått tillräckligt gensvar på. Han skulle gärna 

sätta sig in i upplägget av utbildningen, och vara med och bolla idéer med dem som utvecklar 

den.  

 

Blomberg har inte tidigare hört talas om den nya civilekonomexamen, och skulle inte se 

någon skillnad mellan den och en ekonomexamen när arbetssökanden ansöker om arbete hos 

SEB. Dock menar han att de ofta använder sig av det externa rekryteringsföretaget Adecco, 
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som är med och hjälper till vid rekryteringar, och det kan vara möjligt att de är mer insatta i 

den nya civilekonomexamen. Förutom Adecco har Blomberg även hjälp utav en intern HR 

avdelning inom SEB vid rekrytering. Detta medför att de arbetssökande får gå igenom en hel 

del träffar och tester när de är med och ansöker om ett arbete hos SEB. Blomberg tror att 

många ser detta som bra, eftersom det visar på att de är professionella och noggranna, för det 

måste de vara då det är extremt viktigt att den som får tjänsten är helt rätt person för SEB.  

 

5.3 Sammanfattning av empirikapitlet 

Detta kapitel har redogjort för studiens empiriska undersökning. Det första avsnittet behandlar 

samtalen med utbildningsledaren Stig Sörling, samt kanslisamordnaren Björn Karlsson vid 

Högskolan i Gävle. Där framkom bland annat Högskolans arbete med utvecklingen av det nya 

civilekonomprogrammet och hur detta anpassats för att försöka nå Högskoleverkets krav för 

att erhålla examensrätten för civilekonomexamen. Högskolan i Gävle anser att den nya 

civilekonomexamen är av stor vikt för en mindre högskola som deras, och har bland annat, 

anställt en docent i redovisning samt tillfrågat en extern utredare för hjälp vid utvecklingen av 

utbildningen. Högskolan har även anordnat en hearing och skapat ett branschråd för att få 

höra studenters och näringslivets åsikter om utbildningen.   

 

Den största delen av studien baseras dock på näringslivets åsikter, och vad rekryterare anser 

om nyexaminerade ekonomstudenter. I min undersökning har jag tillfrågat rekryterare vid 

PWC, KPMG, Korsnäs, Swedbank och SEB, vad de anser om nyexaminerade 

ekonomstudenter, deras utbildning och den nya civilekonomexamen. Sammanfattningsvis 

menar rekryterarna att de ofta ser till de arbetssökandes personlighet till högsta grad, men att 

den formella utbildningen givetvis är en del i avgörandet vid rekrytering. Den nya 

civilekonomexamen var något som många inte hade så stor insikt i, men att de som hört om 

den tidigare ansåg att den gav ett kvalitetsintryck. Dock verkade titeln på examen inte vara 

särskilt avgörande vid rekryteringen.  
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6. Analys 
I detta kapitel kommer jag att diskutera och jämföra resultaten från den empiriska 

undersökningen med den referensram som jag har valt att presentera i mitt arbete. 

6.1 Högskolan i Gävle 
Vid Högskolan i Gävle har man utvecklat ett civilekonomprogram som innefattar tre 

inriktningar, vilka är: 

 

 Redovisning 

 Marknadsföring 

 Kreativ affärsutveckling 

 

Det uppfyller de krav som Högskoleverket satt om att civilekonomutbildningen måste ha 

minst tre fördjupningsalternativ, antingen minst två företagsekonomiska alternativ och ett 

nationalekonomiskt eller minst tre företagsekonomiska alternativ. Inriktningarna inom 

redovisning och marknadsföring måste erbjudas.
146

   

 

Man har även anställt en docent i redovisning, samt utvecklat en internationell termin, vilket 

innebär att studenten kan välja mellan att studera en termin utomlands, eller kurser på 

engelska på campus med utbytesstudenter. Även detta är krav från Högskoleverket, som 

Högskolan i Gävle har tagit fasta på. Ytterligare krav om att utbildningen skall innehålla ett 

examensarbete på 30 högskolepoäng samt undervisning i ledarskap
147

 är även uppfyllda av 

Högskolan i Gävles nya civilekonomprogram. 

 

Även om ovanstående punkter inte varit krav sedan tidigare, så har man kunnat studera de 

olika inriktningarna vid Högskolan tidigare, samt haft möjligheten att studera utomlands eller 

på campus med utbytesstudenter. Skillnaderna är därmed enbart att de har anställt en docent i 

redovisning, samt att examensarbetet är på 30 högskolepoäng, istället för två stycken á 15 

högskolepoäng. 

 

Som jag i min referensram tagit upp, skriver Lennartsson att i och med 

examensrättsprövningarna för den nya civilekonomexamen, har en diskussion angående 

                                                 
146

 Högskoleverket 5, 2007, s 11-13. 
147

 Ibid. s 11-16. 
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kvaliteten på ekonomutbildningarna på allvar satts igång. Detta är någonting som nu börjar få 

konsekvenser för samtliga lärosäten.
148

 I Gävles fall har det som sagt fått konsekvenser då 

man anställt en docent, samt arbetat med att utveckla ett civilekonomprogram som är i linje 

med Högskoleverkets krav. Man har även lyssnat till vad näringslivet och studenter anser om 

utbildningen, bland annat genom en hearing samt det branschråd som skapades efter detta. De 

har även tagit hjälp av en extern utredare, Leif Lindmark, för att förbättra kvaliteten i 

utbildningen. Högskolan i Gävle tycker att även att om de inte erhåller examensrätten, är detta 

en bra satsning. I och med denna satsning har de börjat arbeta mycket mer med 

kvalitetsfrågor.  Jag håller med respondenterna från Högskolan i Gävle, om att detta är en bra 

satsning för utbildningskvaliteten vid skolan. Som Lennartsson
149

 säger, har den nya 

examensrätten medfört konsekvenser för lärosätena som nu praktiskt måste börja ta tag i hur 

de ska höja utbildningsnivån, vilket jag anser är bra. Anledningen till att den nya 

examensrätten infördes, har därmed uppnått sitt syfte. 

 

I och med att studenter fortfarande får titulera sig som civilekonom
150

, även utan den nya 

civilekonomexamen, så menar Högskolan i Gävle att om de erhåller den nya examensrätten 

eller ej, inte innebär någon större skillnad i det avseendet. De tar även upp problematiken som 

även mina referensramar tar upp, att utanför Sverige spelar denna examen ingen roll eftersom 

det enbart är ett svenskt påfund
151

. Jag håller även här med respondenterna vid Högskolan, då 

även mina källor från Högskoleverket
152

 pekar på att skillnaderna mellan de två examina inte 

är särskilt stor. Jag anser, liksom Högskolan i Gävle, att det är begreppet Civilekonomexamen 

som är av värde, mer än skillnaderna i examensbeskrivningarna. Högskolan ser den nya 

examen som en kvalitetssäkring på extern nivå, som är viktig för mindre lärosäten, vilket jag 

kan hålla med om. Jag vill dock mena att på den regionala nivån kan de kvalitetssäkra 

utbildningen genom att ha god regional förankring, där näringslivet har större insyn i den 

lokala utbildningen. 

 

Problemet som jag kan se det, som även bland annat Forsberg
153

 tog upp, är att det fortfarande 

är bristen på lärarkompetensen som sänker utbildningskvaliteten. Stockholm och Uppsala har 
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redan fått börjat att samsas om personal för att få det att gå ihop
154

. Enligt 

sakkunnighetsgruppen borde även antalet utbildningstimmar öka
155

. Jag undrar hur många 

lärosäten som kommer att kunna klara av att erhålla examensrätten, med den lärarbrist och 

ökade krav på utbildningstimmar som råder. Min fundering är även om examensrätten 

kommer att utge någon kvalitetsstämpel av större betydelse, ifall fler lärosäten innehar den, då 

Forsberg
156

 menar att de elva lärosäten som innehar den idag redan är för många. 

 

6.2 Näringslivet 
 

6.2.1 Kompetens och kvalifikationer 

Enligt de teorier jag presenterat var ett av de mest centrala begreppen inom rekrytering 

kompetens. Dock kunde detta begrepp vara lite mångtydigt, samt att det finns olika typer av 

kompetenser som yrkeskunnande, formella kvalifikationer och erfarenheter, samt personliga 

egenskaper och färdigheter.
157

 Detta stämmer överens med den information som intervjun 

med PWC gav mig, då det centrala de letar efter är ett bra beteende, vilket de ser som en 

kompetens. Även KPMG letar efter individer med personliga egenskaper som innefattar att de 

är sociala, trevliga, samt framåt. Båda revisionsbyråerna hänvisar även till att de söker efter 

formella kvalifikationer i form av den utbildning som krävs för att vara behörig att skriva 

revisorsproven. Korsnäs letar efter nya medarbetare som har de formella kvalifikationerna i 

att de har fullgjort en examen, men detta grundar sig mycket i att de söker individer som har 

de personliga egenskaperna att kunna slutföra påbörjade projekt. Övriga personliga 

egenskaper de eftersöker är att individerna är motiverade, drivna och har planer att utvecklas 

inom Korsnäs. Även SEB och Swedbank redogör för att de personliga egenskaperna är vad 

som väger högst hos dem. SEB letar efter individer med den rätta inställningen, som är 

engagerade, nyfikna, har en vilja att lära sig samt en social förmåga. Att ha en fullgjord 

examen är en policy hos Swedbank, men som de ibland kringgår då personligheten på den 

arbetssökande väger över. Knocke et al menade att kompetens kan innebära förmågan att 

klara av en situation, att handla, ta initiativ och att se framåt etcetera
158

, vilket PWC 

bekräftade genom att de letar efter personer som är drivna, samarbetsvilliga samt har lätt för 

att knyta kontakter. SEB letar efter individer som är ödmjuka men fortfarande inte är rädda 
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för att ta initiativ, tror på sig själva och vågar köra sitt eget race. Även Swedbank bekräftar 

Knocke et als påstående, då de eftersöker medarbetare som klarar av situationer med kunder, 

då de behöver inneha förmågan att kommunicera och skapa relationer med människor på ett 

okrystat sätt. I kundmötena ska medarbetarna visa empati och förståelse för kunderna, så 

kunderna känner sig trygga och kan dela med sig av sina mål i livet, så att rådgivningen kan 

utföras på bästa sätt för kunden. KPMG ser gärna att deras medarbetare är noggranna, har en 

analytisk förmåga, samt förmågan att presentera sitt arbete för kunder på ett pedagogiskt och 

bra sätt. Om de även har god lokalkännedom samt kontaktnät, är det en stor fördel. Korsnäs 

låter sina arbetssökanden genomgå personlighets- samt begåvningstester, innan de anställer. 

Detta för att undersöka om de har den intelligenta kompetensen som krävs vid 

problemlösning, då Korsnäs vill rekrytera personal med kompetensen att förstå deras 

verksamhet och produktion. 

 

Knocke et al tog även upp att krav och förväntningar som arbetsgivare har är att de vill se 

arbetssökande som är engagerade i sitt arbete och på så sätt lojal mot företaget
159

. I intervjun 

med Korsnäs fick jag detta bekräftat, då de letar efter arbetssökanden som verkligen vill 

arbeta hos dem under en längre tidsperiod. De vill inte anställa individer som ser arbetet som 

ett genomfartsjobb, utan de skall vara intresserade utav att arbeta i deras bransch, samt ha 

möjligheten att bosätta sig kring Gävle. Även Swedbank och SEB menar att de eftersöker 

individer som engagerar sig i arbetet och deras kunder.  

 

Professorerna Abrahamsson och Johansson pekade ut fyra behov som arbetsgivare i framtiden 

kommer vilja ha i sin arbetskraft; allmän teoretisk kunskap, förståelse på systemnivå för att 

hantera störningar i produktionssystemet, social kompetens, samt initiativ- och 

improvisationsförmåga
160

. Detta fick jag bekräftat i min empiriska studie då det för Korsnäs 

är viktigt att medarbetarna har förståelse för produktionen och verksamheten de arbetar i. 

Allmän teoretisk kunskap, samt social kompetens, var något som nämndes vid de flesta 

intervjuer. SEB nämnde specifikt att de eftersöker medarbetare som är framåt och vågar ta 

egna initiativ.  
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PWC bekräftar Lisa Braafs teori, då hon menade att kunskap innefattar sådant man inhämtat 

via utbildning, och kompetensen är förmågan att kunna använda sin kunskap i yrkeslivet 
161

. 

PWC letar efter personer med det rätta beteendet, för dessa har lättare att omsätta sina 

praktiska och teoretiska kunskaper i praktiken. Även Korsnäs ser det som extremt viktigt att 

deras medarbetare har förmågan att kunna tillföra verksamheten deras kunskap på en praktisk 

nivå. Både SEB och Swedbank menade dock att väsentlig kunskap även kan inhämtas från 

andra källor än bara utbildningen, eller tidigare erfarenheter från bankyrket. De såg de flesta 

tidigare erfarenheter som nyttiga, särskilt sådana som inkluderade möten med människor, då 

de letar efter medarbetare som visar på ett engagemang för människor, och relationsskapande. 

Braaf menade att det är grundläggande för en organisation att själva kunna precisera vad de 

menar med kompetens och kunskap, för att anskaffa och utveckla rätt kompetens, samt att en 

väsentlig del i rekryteringsprocessen är att inse att hur väl en sökandes kompetens kan komma 

till nytta i organisationen
162

. Som jag har uppfattat det är nyttig kompetens för Swedbank 

social kompetens. PWC och SEB preciserar att den kompetens de eftersöker är ett personligt 

beteende som innefattar att personen är driven, samarbetsvillig, samt har kunskapen att skapa 

relationer. Detta beteende är viktigt för att personen skall vara nyttig för organisationen.  

 

EK menade att förmågan att kommunicera har blivit en nyckelkompetens som organisationer 

eftersöker. Det kommer att krävas en kommunikativ förmåga av framtidens ekonomer.
163

 

PWC bekräftar detta då de ser relationsskapande och samarbetsförmåga som otroligt viktiga 

egenskaper hos nya medarbetare. KPMG nämnde specifikt att förmågan att presentera sitt 

arbete inför kunder är någonting som deras medarbetare är i behov utav. De ansåg även att 

detta är någonting som borde ingå mer i den högre utbildningen. Även Swedbank och SEB 

visar på att den kommunikativa förmågan är den nyckelkompetens de eftersöker.  

 

Knocke et al menade att rekryteringsprocessen handlar om en matchning mellan ett arbete och 

en person, att hitta ”rätt man till rätt plats”
164

. Jag har funnit att bra betyg och bra beteende är 

vad som krävs för att vara rätt man på rätt plats hos PWC. Hos KPMG är sociala personer 

med de rätta utbildningskraven rätt. Vid Korsnäs använder man sig utav personlighets- och 

begåvningstester, för att hitta vem som är ”rätt man till rätt plats”. Den rätta personen hos 

Korsnäs är den som har drivkraft, motivation, planer samt en problemlösande intelligens och 
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förmågan att kunna avsluta projekt den startat. Rätt man på rätt plats hos Swedbank är den 

som har empati och ett engagemang för kunderna, har lätt för att skapa relationer samt är 

tävlingsinriktad och individualist utan att vara egoist. Hos SEB är det extremt viktigt att den 

som får tjänsten är helt rätt person för SEB. De arbetssökande får även hos dem genomgå en 

rad olika intervjuer och tester. Rätt person hos dem är den som har den rätta inställningen, ett 

engagemang, en nyfikenhet, en vilja att lära sig och social förmåga. SEB:s medarbetare måste 

vara duktiga på att kommunicera, samt vara ödmjuka men fortfarande inte är rädda för att ta 

initiativ, tror på sig själva och vågar köra sitt eget race. 

 

Utifrån min empiriska studie av företagen, kan jag se att de bekräftar Ahrnborg Swensons 

teori om att rekrytering och att hitta rätt person är viktigt
165

. Att rekrytera rätt personer är 

otroligt lönsamt för företagen, medan det är väldigt kostsamt att rekrytera fel. Både SEB och 

Korsnäs använder sig utav tester för att hitta rätt, och samtliga respondenter menar att 

rekrytering är en väsentlig fråga. 

 

6.2.2 Utbildning 

Ahrnborg Swenson tog upp att bland annat social kompetens samt att kunna arbeta både 

självständigt och i grupp, var något som rekryterare eftersöker. Hon menade även att en 

akademisk utbildning inte alltid är det viktigaste, utan mycket handlar om den sociala 

förmågan den enskilda individen har i sina kontakter med andra människor.
166

 Detta är precis 

vad Swedbank och SEB tog upp angående vad de letar efter vid nyrekrytering till deras 

organisation. Påståendet bekräftar även PWC då de ser mycket till de arbetssökandes 

beteende när de rekryterar. Den akademiska utbildningen är dock viktig för dem, då de 

eftersöker medarbetare som uppfyller de krav som FAR(se bilaga 3) har satt upp för att bli 

behörig för att kunna skriva de revisorsprov som finns. PWC menar ändå att de kan frångå 

dessa krav i ibland, om det enbart rör sig om mindre frånskillnader för personer de anser 

inneha det rätta drivet och ambitionerna att uppnå de krav som finns vid senare tillfälle. 

Lindberg menade att innehållet i en universitetsexamen är av mindre vikt, bara man har en 
167

. 

Detta är något som dementeras i flertalet av mina intervjuer. KPMG och PWC eftersöker 

individer med specifika utbildningskrav, och SEB och Swedbank ser gärna arbetssökanden 

som har goda kunskaper inom nationalekonomi. Bankerna menar även att de kan frångå att de 

                                                 
165

 Ahrnborg Swenson S, 1997, s 12-13. 
166

 Ibid. s 26-27, 72-73. 
167

 Berglund G, Fejes A, 2009, s 44. 



58 

 

arbetssökande har en fullgjord examen. Korsnäs är mer inne på Linbergs linje än de övriga 

respondenterna, då de anser att en examen är viktig för att den visar på att individen har 

förmågan att avsluta någonting den påbörjat. Dock är inte titeln på examen betydande för 

Korsnäs som menar att civilekonomexamen är ett internt högskoleproblem, och inget som är 

av betydelse för näringslivet. 

 

Enligt PWC är det nya civilekonomprogrammet en gedigen utbildning, som står högre i rang 

än den tidigare. Enligt KPMG utgör inte en civilekonomexamen någon konkurrensfördel mot 

en ekonomexamen, på den lokala nivån i Gävle. Dock menar KPMG att det är en 

konkurrensfördel på en nationell nivå, både för lärosäten samt studenter som innehar examen, 

på grund utav den status den utger till dem som inte har lokalkännedom om lärosätet. 

Swedbank lägger ingen större vikt vid civilekonomexamen, men om beslutet skulle stå mellan 

två arbetssökanden som inte skulle kunna särskiljas på något annat sätt, kan den vara 

betydande då den anses som en mer kvalitativ utbildning. Den nya civilekonomexamen är 

ingenting som respondenten vid SEB känner till, och den skulle inte särskilja sig från en 

ekonomexamen, när nyexaminerade studenter ansöker om arbete hos dem. Överlag är 

respondenterna inte särskilt insatta i den nya civilekonomexamen. De menar att den inte har 

någon avgörande roll vid nyrekrytering. Dock menade flertalet att den ger en kvalitetsstämpel, 

och att en gedigen utbildning alltid är intressant när de rekryterar.  

 

Den internationalisering och studenters internationella kontakter, som enligt den referensram 

jag har tagit upp, är en hög prioritet för näringslivet samt den nya civilekonomexamen, var 

dock ingenting som respondenterna tog upp under intervjuerna.  

 

PWC menar att utbildningen som den är idag är av hög kvalitet, samt att revisionsyrket kan 

ses som ett lärlingsyrke. De tendenser som jag tog upp under min praktiska referensram, 

angående att nyexaminerade saknar grundläggande redovisningskunskaper, var inget som 

nämndes under intervjuerna. Ingen utav respondenterna hade något att klaga på angående 

nyexaminerade ekonomstudenters kunskaper. Dock tog SEB:s respondent upp att när han 

själv föreläste vid högskolan, så hade ingen student kunnat svara på hur en kassaflödesanalys 

fungerar. Det matchningsproblem som ett flertal forskare menade existerade, var inget som 

togs upp som ett problem av mina respondenter. Korsnäs menade dock att många som är med 

och utformar utbildning ofta har fastnat i den akademiska världen, och kanske inte alltid har 

den verklighetsuppfattning som krävs för att kunna se arbetsmarknadens verkliga behov. SEB 
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var i samma linje, och ansåg att den högre utbildningen omfattas av för mycket teoretiska 

kunskaper, som inte kommer att kunna nyttjas i praktiken. Teichler menade att vi numer lever 

i ett kunskapssamhälle som innefattar livslångt lärande, och att det är naturligt att 

nyexaminerade måste inta mer och ny kunskap när de kommer ut i arbetslivet, som inte kunde 

ha intagits under den tidigare utbildningen.
168

 Teichlers tänk kunde jag även se inom 

Swedbank, KPMG och PWC som ser den högre utbildningen enbart som en grund för deras 

nya medarbetare, som de sedan själva utvecklade med interna utbildningar. De såg inte att det 

fanns några specifika grundkunskaper som de nyexaminerade studenterna saknade efter sin 

utbildning, men KPMG tyckte att det vore en fördel om de hade fått öva mer på att presentera 

arbeten under sin utbildning. Swedbank såg gärna att studenterna som visste att de ville arbeta 

inom bank i framtiden, satsade på att läsa mer inom nationalekonomi, finansiering och juridik. 

Respondenten från PWC menade att man gärna fick utveckla utbildningen så att den innehöll 

mer utav revisionsfrågor samt skattefrågor. Även SEB ansåg att nationalekonomi, är det som 

är intressant för deras del att nya medarbetare har kunskap inom. De menade även att 

ekonomutbildningen borde fokusera mer på problemlösande uppgifter, så att studenterna får 

kunskap i hur saker verkligen går till. Att ta in fler föreläsare utifrån arbetslivet, vore även ett 

steg i denna riktning, som SEB ser som en positiv utveckling, då studenternas uppfattning om 

arbetslivet skulle bli mer verklighetsbaserad.  

 

Som jag kan se det är det bra om man som student läser mer utav de ämnen som är mest 

intressanta för den bransch man helst vill arbeta inom. Företagen är nöjda med utbildningen, 

men alla ser gärna att nya medarbetare har goda kunskaper inom de ämnen som mer specifikt 

rör deras bransch. Om man som student inte vill fokusera på en bransch, uppfattar jag det som 

att företagen ser mixen av ämnena som det är idag som tillräcklig.  

 

Enligt Lindberg finns det tre perspektiv på den högre utbildningen, nyttoperspektivet, 

konkurrensperspektivet, samt bildningsperspektivet. Han menade att influenser från alla tre 

perspektiven kan finnas inom en och samma utbildning. Lindberg frågade sig vem som är 

mest anställningsbar utav den nyttiga, den utvalda eller den bildade.
169

 Enligt PWC finns det 

ingen som är mer anställningsbar än den andra, då de eftersöker en kombination av dessa, då 

deras företag behöver alla tre typer av kompetensperspektiven. De behöver medarbetare som 

förstår verksamheten på ett praktiskt sätt. Samtidigt behöver de bildade personer, som innehar 
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större synsätt och kan inse vad kvalitet är för dem, och vilka avgränsningar som de bör göra 

samt vilka metoder och rutiner de skall använda, för att utföra ett bra arbete. Bra betyg kan 

visa att personer är drivna, vilket PWC letar efter. KPMG ser däremot att 

konkurrensperspektivet som mindre viktigt, och tror inte den högre utbildningen kan avgöra 

vilka som passar bäst in i deras verksamhet. Dock menar de att en kombination av den nyttiga 

och den bildade är den som är mest anställningsbar hos dem. Korsnäs och Swedbank är i 

samma linje som KPMG när de menar att konkurrensperspektivet är det minst viktiga 

perspektivet. Korsnäs och SEB menar att den som är mest anställningsbar hos dem är den 

nyttige, den som kan tillföra verksamheten värde i praktiken. Låga betyg kan till och med 

vara mer intressant menar Korsnäs, då detta kan innebära att studenten har samlat på sig andra 

erfarenheter samtidigt som den ändå fullgjort en examen. SEB menar att betyg kan vara 

intressant, men att studenten exempelvis lagt sin tid på ideellt arbete inom högskolan, kan visa 

på ett driv och ett engagemang som de letar efter. Dock ser SEB det som bra om studenten i 

alla fall har toppbetyg i nått ämne, då det visar på att den kan topprestera. SEB anser att den 

högre utbildningen är alldeles för teoretiskt fokuserad, men att bildningsperspektivet givetvis 

har sin nytta det med, men den praktiska nyttan är det som är mest anställningsbar hos dem. 

Swedbank menar att för höga betyg kan få dem att undra om den arbetssökande har lagt ner 

för mycket tid på skolarbete. Höga betyg kan tyda på att individen har gått miste om den 

alternativa kompetensutvecklingen, som fritid och övriga erfarenheter ger, som övning på att 

skapa kontakter samt sin sociala förmåga. Den nyttiga skulle vara anställningsbar hos 

Swedbank, men det ser det som ett problem att få till detta i praktiken. Det praktiska arbetet 

som man utför inom Swedbank är något som man lär sig på plats, och som de inte ser att det 

finns resurser till att lära ut innan man rekryterar. Den bildade är därmed den mest 

anställningsbara hos Swedbank, då teoretiskt kunnande alltid är viktigt, och bildade personer 

nyttiga för organisationen. Sammanfattningsvis vill jag därmed mena att influenser från alla 

tre perspektiv borde ingå i utbildningen, som Lindberg säger. 

 

6.2.3 Samverkan 

I mina referensramar tog jag upp att samverkan mellan näringsliv och utbildning är viktigt, 

samt att ett flertal forskare, som Staffan Nilsson
170

 och Allen och De Weert
171

 menade på att 

ett matchningsproblem finns mellan utbildningen och vad som krävs ute i näringslivet. Att 
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minska detta problem är att öka samverkan.
172

 Revisionsbyråerna dementerade detta, då de 

inte ser något matchningsproblem mellan vad de kräver från nyexaminerade studenter och vad 

de faktiskt kan. Korsnäs menar dock att de inom högskoleväsendet ofta har en inskränkt syn, 

då de har präglats av den akademiska världen lite för länge. De har inte någon större koll på 

vad som verkligen händer ute i arbetslivet. Även SEB anser att den högre utbildningen 

fokuserar för mycket på teori. Detta är i linje med Lindbergs teori om att ett flertal aktörer har 

börjat kritisera den högre utbildningen för att den fokuserar mer på abstrakta teorier istället 

för att förbereda studenter för den verklighet de faktiskt kommer att möta
173

. SEB anser att 

högskolan borde bjuda in fler aktörer ifrån arbetslivet, för att bidra med mer 

verklighetsbaserad kunskap till studenterna. Inlärningsmetoderna borde även vara mer 

problemlösningsbaserade, för att få en större verklighetsfokusering. Korsnäs lösning till 

problemet är att de bjuder då och då in personer som styr över utbildningsfrågor, till deras 

verksamhet, för att de vill visa upp hur det verkligen fungerar, så utbildningen kan formas 

efter arbetsmarknadens behov. Förutom detta sitter Korsnäs även med i olika utbildningsråd 

och medverkar vid arbetsmarknadsdagar, för att öka samverkan. SEB skulle vilja delta mer i 

utbildningsfrågorna vid högskolan. De sätter sig gärna in i upplägget av utbildningen, och är 

med och diskuterar med dem som utvecklar ekonomutbildningen. Dock är det ingenting som 

de blivit inbjudna till hittills, men de samverkar istället en hel del med studenter. 

 

Även revisionsbyråerna tycker att samverkan är viktigt, och arbetar med detta bland annat 

genom att medarbetare från PWC föreläser vid vissa lärosäten, och KPMG deltar i möten om 

utbildningen med högskoleledningen i Gävle. Swedbank arbetar mycket med att samverka 

med studenter, men inte med utbildningsfrågor tillsammans med utbildningsansvariga vid 

lärosäten. Dock är detta inget som de ser negativt på, och skulle gärna ställa upp och diskutera 

utbildningsfrågor om de fick erbjudandet.  

 

Samverkan är därmed någonting som alla parter, både näringsliv och skola, enligt studiens 

teori och empiri, ser som positivt och bra för utvecklingen. 

 

6.3 Sammanfattning av analyskapitlet 
Högskolan i Gävle anser att den nya civilekonomexamen är av stor vikt för en mindre 

högskola som deras, och har därför försökt att anpassa sitt förslag till utveckling av 
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civilekonomprogrammet utefter Högskoleverkets krav. I avsnittet 6.1 har jag sammanställt de 

viktigaste punkterna ur Högskoleverkets rekommendationer med Högskolan i Gävles 

förändringsarbete. Högskolan i Gävle har bland annat arbetat med att utöka sin 

lärarkompetens, tagit fram tre inriktningar och en internationell termin, samt lyssnat till vad 

studenter och näringsliv anser om utbildningen.   

 

Under avsnitt 6.2 har jag tagit upp de mest väsentliga avsnitten från mina intervjuer och dragit 

paralleller till det som jag tagit upp i mina referensramar. Jag har försökt att koppla teori med 

empiri på ett mer överskådligt sätt genom att dela in detta i de tre avsnitt som varit mest 

avgörande för studien, nämligen Kompetens och kvalifikationer, Utbildning, och Samverkan.  

 

Under avsnitt 6.2.1 Kompetens och kvalifikationer, har jag funnit att personliga egenskaper 

går före formella utbildningskvalifikationer vid rekrytering. Att inneha social kompetens och 

att kunna vara kommunikativ är något som både tas upp vid studiens intervjuer samt 

referensramar. Dock är även den formella utbildningen en del i avgörandet vid rekrytering. 

 

I Utbildningsavsnittet, 6.2.2, framkom det att mina referensramar hade tagit upp att innehållet 

av utbildningen var av mindre vikt, bara man hade en examen. Detta var dock något som mina 

intervjuer dementerade då de hade vissa krav på utbildningens innehåll. Respondenterna hade 

även åsikter om att skolvärlden borde vara mer verklighetsanknuten, vilket mina 

referensramar även tog upp.  

 

Avsnitt 6.2.3 handlade om Samverkan, där både mina referensramar och empiri tog upp att 

samverkan mellan näringsliv och skolvärlden kan bidra med att minska matchningsproblemet 

mellan de två.  
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7. Slutsatser  

I detta kapitel kommer jag att besvara de frågeställningar som utretts, samt redogöra för de 

slutsatser jag har kommit fram till. Dessutom kommer jag att ta upp egen kritik och förslag 

till fortsatt forskning. 

 

Går utvecklingen av ekonomutbildningen i linje med vad studenternas 

framtida arbetsgivare eftersöker?  

Enligt min empiriska studie av rekryterare av nyexaminerade ekonomstudenter, så tittar 

rekryterare först och främst på de personliga egenskaper som de arbetssökande innehar. 

Utbildning är enbart en del i det hela. I de flesta fall så kan den rätta personligheten väga över 

en fullgjord examen. Rekryterarna är dock överlag nöjda med de kunskaper och 

kvalifikationer som nyexaminerade studenter innehar efter sina studier. De rekryterare som 

ställer specifika krav på utbildningen, är de som skall rekrytera till revisionsbranschen, då 

denna har specifika krav för att studenten skall ha möjlighet att avlägga revisorsprov. 

Förändringen mellan en ekonomexamen, och en civilekonomexamen, påverkar inte de krav 

som revisorsnämnden ställer, så i detta avseende spelar titeln på examen ingen roll. Dock har 

de revisionsbolag jag intervjuat ansett att en civilekonomexamen utger sig för att vara en mer 

kvalitativ utbildning.  

 

Vid Högskolan i Gävle har man utvecklat teman som skall gå igenom utbildningen, 

exempelvis presentationsteknik. Studenterna skall öva sig i presentationsteknik, inkluderat i 

de ämnen de läser. Detta har högskolan anpassat efter att ha lyssnat till var aktörer i 

arbetslivet eftersöker. I min empiriska studie menar även KPMG att detta är någonting som de 

specifikt eftersöker hos deras nya medarbetare, då detta är en stor del av deras praktiska 

arbete. Stora delar av mina både mina referensramar samt empiriska studier har redovisat att 

det är en kommunikativ förmåga som krävs i arbetslivet. 

 

Utvecklingen av civilekonomprogrammet, kräver en internationell termin. Internationella 

kontakter och utbytesstudier, var någonting jag hittade mycket kring i mina eftersökningar 

som presenterats i referensramarna. Dock var detta ingenting som nämndes under någon av 

mina intervjuer med rekryterare ifrån arbetslivet. Jag kunde därmed inte se att detta är ett krav 

ifrån studenternas framtida arbetsgivare. Dock nämnde många av respondenterna värdet av 
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förmågan att skapa kontakter, vilket i det avseendet leder till att en internationell termin kan 

ses som intressant för studenternas framtida arbetsgivare. 

 

Övriga krav för den nya civilekonomexamen, med antal lärare och docenter bland annat, var 

inget som respondenterna lade något större engagemang till. Korsnäs menade till och med att 

civilekonomexamen är ett intern högskoleproblem, som inte är av något intresse för 

näringslivet.  

 

Hur mycket hänsyn tar Högskolan i Gävle till aktörerna i näringslivet när de 

utvecklar ekonomprogrammet?   

Högskolan i Gävle anordnade en hearing där de bjöd in näringsliv och studenter, angående 

deras utveckling av civilekonomprogrammet. Efter detta har de även haft fler träffar där de 

diskuterar utbildningsfrågor, och där de kan få ta del av studenters och näringslivets åsikter 

beträffande utbildningen. De har som sagt lyssnat till åsikter då de bland annat utformat 

teman i utbildningen, där studenterna bland annat skall öva mer på presentationsteknik, som 

var ett förslag från näringslivet.  

 

I mina intervjuer hade både Korsnäs och SEB åsikter om att högskolan hade en för teoretisk 

fokusering, och krävde mer verklighetsanpassad utbildning. Högskolan i Gävle använder sig 

utav föreläsare från arbetslivet då och då, vilket SEB anser att de bör använda sig utav ännu 

mer. Korsnäs vill gärna bjuda in de som har hand om utbildningsfrågorna till dem, och visa 

upp hur det går till ute i verkligheten. 

 

Alla mina respondenter ifrån arbetslivet ser samverkan som viktigt, och alla vill vara med och 

ge sina perspektiv för att förbättra utbildningen. Jag ser detta som en chans som Högskolan i 

Gävle borde ta, och komma igång med sina möten med arbetslivet igen, då så många är 

intresserade utav detta.  

 

Jag anser att man bör samverka mer, då det leder till ökad kunskap om utbildningen ute bland 

företagen. Detta grundar jag på att KPMG ser det som mindre viktigt med en 

civilekonomexamen för det lokala kontoret i Gävle än för KPMG i stort. Då fler företag har 

en större insyn i utbildningen, kan de bortse från formella krav och istället se till vad 

studenterna faktiskt lär sig. Med en högre samverkan kan de dessutom vara med och påverka 
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vad studenterna lär sig, och därmed ökar anställningsbarheten för de nyexaminerade 

studenterna. Både Korsnäs och SEB menar på att de vill se en mer verklighetsanknytning 

inom utbildningen, där utbildningsansvariga kommer ut och ser verkligheten, samt att aktörer 

från näringslivet kommer till lärosätena och ger studenterna kunskaper om deras upplevda 

vardag.  

 

Är civilekonomexamen så viktig? 

Enligt studien kan man se att en civilekonomexamen inte är så viktig i avseendet 

anställningsbarhet. Rekryterare tittar mer på personliga egenskaper, och helhetsintrycket av 

individen som ansöker, och om denne passar in i deras verksamhet. Mycket av detta går inte 

att inta via en speciell utbildning, och därmed spelar det ingen större roll om man har en 

ekonomexamen, eller en civilekonomexamen. Med en ekonomexamen kan man även 

fortfarande titulera sig som civilekonom, samt att då detta enbart är ett svensk påfund, så har 

inte civilekonomexamen någon betydelse internationellt sett. Detta grundar jag även i att vissa 

lärosäten i Sverige valt att inte ens ansöka om denna examensrätt. Skillnaderna mellan de två 

examina är enligt examensbeskrivningarna heller inte särskilt stora. 

 

Dock har studien visat att en civilekonomexamen kan ses som en kvalitetsstämpel för 

lärosätet som innehar den, samt de studenter som erhåller denna examen. I det 

helhetsperspektiv som rekryterarna tittar på, spelar utbildningen en viss roll, och att den 

arbetssökande innehar en gedigen utbildning är alltid en fördel. Om det enda som skiljer de 

arbetssökande åt är examenstitel, så kan denna vara en påverkande faktor. I detta avseende 

kan därmed en civilekonomexamen ha en fördel mot en ekonomexamen.  

 

Studien har visat att samverkan är viktigt. Samverkar lärosätet med näringslivet, får 

näringslivet en större inblick i vad som pågår i utbildningen, och i det avseendet spelar titeln 

på examen ingen roll. Eftersom de som rekryterar då vet innebörden av examen, utgår de inte 

enbart från sina associationer till en examenstitel.  

 

Utvecklingen av civilekonomprogrammet har lett till att lärosätena har fått börja arbeta mer 

med kvalitetsfrågor. Vid Högskolan i Gävle har detta varit tydligt, och de har även involverat 

näringslivet och studenter, samt tagit in en extern utredare för att förbättra kvaliteten i 
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utbildningen. Denna satsning kan därmed ses som någonting positivt och allmännyttigt, även 

om civilekonomexamen i sig inte är någonting som är så viktigt.  

 

Sammanfattningsvis vill jag mena att studien har visat på att civilekonomexamen inte är så 

viktig för rekryterare i första hand. Dock i andra hand ser de till att de vill anställa 

medarbetare med en gedigen utbildning, och att civilekonomexamen hjälper till att sätta en 

kvalitetsstämpel på utbildningen. I detta fall kan en civilekonomexamen ha en fördel mot en 

ekonomexamen för de nyexaminerade studenterna. Detta resulterar även i att redan högt 

ansedda lärosäten har mindre nytta av att erhålla examensrätten, då dessa är mer välkända. 

För en mindre högskola som den i Gävle, kan examensrätten ses som en överlevnadsfråga. 

Dock ifrågasätts det redan idag att det är för många lärosäten som innehar denna examensrätt, 

och att kvalitetsstämpeln därmed minskat i betydelse. 

 

Som jag kan se det kan en väl fungerande samverkan, mellan lärosätet och näringslivet, 

minska inverkan av examenstiteln, då det rekryterande företaget är insatta i utbildningen och 

fokuserar mindre på examenstiteln. På lokal nivå kan därmed examensrätten vara mindre 

viktig, men om man vill nå ut till en bredare marknad, kan en satsning på civilekonomexamen 

vara en överlevnadsfråga.  

 

Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning till mitt arbete anser jag att det vore intressant att titta på skillnaden i 

anställningsbarhet mellan studenter från lärosäten med civilekonomexamen mot studenter 

från lärosäten utan civilekonomexamen. Det vore även intressant att göra om den typ av 

undersökning jag gjort, om några år, då det kommer att finnas fler personer med den nya 

civilekonomexamen ute på arbetsmarknaden, och näringslivet kanske innehar fler eller andra 

åsikter om detta. Att göra studien utifrån en större stads perspektiv vore även det intressant, 

för att se om det skiljer sig åt från Gävle som utgångspunkt.  

 

Egen kritik  

Då jag har varit ensam författare till detta arbete kan vissa delar av min undersökning 

antagligen uppfattas som mindre objektiva än om fler personer deltagit som författare. 

Exempelvis val av referensramar och metod hade kunnat påverkas. Även intervjuer, analyser 

och dragna slutsatser hade kunnat få en bredare syn, ifall jag samarbetat med flera författare. 
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Det ämne jag valt att studera är ett aktuellt och nationellt ämne, som det har funnits relativt 

lite teorier som direkt går att anknyta till det jag vill studera. Jag har istället fått fokusera 

mycket på utredningar, som har varit bitvis svåra att analysera. Jag är även medveten om att 

mina referensramar på grund av detta innehåller stora delar från samma informationskälla. 

Detta kan uppfattas som okritiskt, men ändå ofrånkomligt eftersom det inte funnits någon 

annan väsentlig källa att komplettera med.  

 

Mina respondenter har uteslutande varit män, vilket kan anses som kritiskt ur ett 

genusperspektiv. Detta har dock inte varit avsiktligt, utan beror enbart på slumpen då jag 

utgått från att intervjua personer med en viss arbetsuppgift inom de valda företagen och inom 

Högskolan i Gävle.  
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Bilaga 1 – Studentundersökning 

 

PWC  5 

Swedbank  5 

Sandvik  4 

KPMG  4 

Handelsbanken 3 

Grant Thornton 3 

SEB  2 

Korsnäs  2 

Ernst & Young 2 

Nordea  2 

Gävle Kommun 1 

Gevalia  1 

Leaf  1 

Länsstyrelsen 1 

Länsförsäkringar 1 

Svenska spel 1 

Holmen  1 

Ovako  1 

SET Revision 1 

BDO Nordic  1 

Deloitte  1 

Skatteverket  1 

Exportrådet  1 

Finansdepartementet 1 

Procter & Gamble 1 

H & M  1 

Jag valde att tillfråga tolv stycken ekonomstudenter angående att lista de företag de 

kunde tänka sig att arbete hos efter sin utbildning. Vissa studenter valde att svara att  de 

kunde tänka sig att arbeta hos alla banker, alla revisionsbyråer, alla finansbolag, 

mäklarföretag eller alla större företag. Jag har valt att redovisa utfallet av de företag de 

specifikt namngav, men hade även de allmänna svaren i åtanke vid val av företag som jag 

intervjuade.  
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Bilaga 2 – Frågemall vid företagsintervjuerna  

 

Namn: 

Yrkestitel: 

År inom företaget: 

 

Rekrytering och kompetens: När du nyanställer nyexaminerade ekonomstudenter, vad 

letar du efter? Vilka krav och förväntningar har du? Vilken slags kompetens behöver man 

hos er?  

 

Utbildning: Vad är kvalitativ utbildning anser du? Vad anser du om dagens 

ekonomutbildning och nyexaminerade ekonomstudenter? Finns det något som verkar 

saknas inom utbildningen, eller bör tas bort? Det finns tre perspektiv över hur den högre 

utbildningen skall utformas; Vem är mest anställningsbar hos er utav: den nyttiga, den 

utvalde, eller den bildade? 

 

Samverkan: Samverkar ni något med utbildning inom högskolor/Universitet idag? På 

vilket sätt? Skulle ni vilja utveckla detta mer eller mindre? Vilken nivå exempelvis på 

kursnivå eller överlag, i det stora hela?  

 

Civilekonomexamen: Vad har du hört om den innan? Vad anser du om den? Vad spelar 

den för roll när man söker arbete hos er idag, om man jämför med en ekonomexamen?  

 

Avslutningsvis; är det något som du känner att vi inte har tagit upp angående detta 

område, som du skulle vilja framföra? 
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Bilaga 3 – Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov 
 
För att ha möjlighet att avlägga revisorsexamen skall den sökande har slutfört en 

Universitets- eller Högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng. För att gå avlägga 

den högre revisorsexamen krävs Universitets- eller Högskoleutbildning på minst 240 

högskolepoäng. 

 

För båda nivåerna krävs att den sökande har uppnått; 

 

 90 högskolepoäng inom företagsekonomi. I studierna ska kunskap om ekonomisk 

teori och metod vara inkluderade, samt att ämnesområdena ska vara av betydelse 

för revisionsverksamheten. Detta sker genom studier i redovisning, 

koncernredovisning, revision, finansiering, ekonomistyrning samt 

organisationslära. 

 

 45 högskolepoäng inom juridik. 30 av högskolepoängen skall erhållas ifrån studier 

i handelsrätt, där man särskilt skall få kunskap om associationsrätt, lagstiftning 

om konkurs och obestånd, samt förmögenhetsbrott. De ytterligare 15 

högskolepoängen skall erhållas ifrån beskattningsrättsstudier. Ämnet skall ge 

kunskaper om företags skatter och avgifter, som inkomstbeskattning av företag, 

mervärdesskatt samt arbetsgivaravgifter. 

 

 30 högskolepoäng inom nationalekonomi, informationsteknik, datorsystem, 

matematik samt statistik. Alla dessa ämnen ska studeras, men kan studeras 

integrerade i andra ämnen.  

 

Förutom detta ska den sökande även ha skrivit en uppsats inom ett valfritt ämne, utav de 

ämnen som skall ingå med över 60 högskolepoäng.
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FAR står för Föreningen Auktoriserade Revisorer. 

                                                 
174

 Revisorsnämnden, 2010. 


