
 

 

 

 

Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Från utbildning till arbetsmarknad 
 

– Vilka krav ställer arbetsmarknaden på ekonomer i Västerås? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Vårterminen 2008 

Handledare: Riitta Lehtisalo 

Gruppnummer 1870 

Sara Högberg 841112 

Tove Kristiansson 850203 



 

 

 

 

Sammanfattning 

 
Datum  2008-06-05 

 

Nivå  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

 

Skribenter   Sara Högberg Tove Kristiansson 
  sbn05008@student.mdh.se tkn05003@student.mdh.se 
   

Handledare  Riitta Lehtisalo 

 

Titel  Från utbildning till arbetsmarknad 
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Problem Författarna anser att ekonomistudenterna bör få kännedom om 

vilka krav som kommer att ställas på dem efter avslutade studier. 

De bör även få kännedom om Bolognaprocessens inverkan på 

utbildningsstrukturen och om det kommer att förändra 

arbetsmarknadens krav på ekonomer.  

  

Syfte Syftet med denna kandidatuppsats är att övergripande beskriva 

Bolognaprocessens inverkan på Högskoleverket, den svenska 

högskolan och ekonomiutbildningen samt att beskriva 

arbetsmarknaden och dess krav på ekonomer i Västerås. 

 

Metod En kvalitativ fallstudie har genomförts som bygger på 

sekundärdata samt fyra intervjuer med personer som författarna 

anser har bra inblick i ekonomiutbildningen och arbetsmarknaden 

för ekonomer. 

 

Slutsats Bolognaprocessens inflytande över Högskoleverket, den svenska 

högskolan och ekonomiutbildningen verkar inte ha någon större 

inverkan på arbetsmarknadens krav på ekonomer i Västerås. 

Arbetsmarknaden i Västerås är ljus för ekonomer idag. I framtiden 
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Bologna and the effect it will have on the labour market demands 
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Purpose The purpose of this thesis is to describe the process of Bologna 

and its influence on Högskoleverket, the Swedish university and 

the economic education. The purpose is also to describe the labour 

market for economists in Västerås and to examine which demands 

the labour market makes on economists.  

 

Method The thesis is built on a qualitative approach, with secondary 

information and on interviews made with four persons who the 

authors consider to have good knowledge of the economic 

education and the labour market for economists. 

 

Conclusion The influence that the process of Bologna has on Högskoleverket, 

the university and the economic education does not seem to have 
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1 Inledning 
 

 

I följande kapitel beskrivs kandidatuppsatsens problemområde som leder till 

problemdiskussion, problemfrågor och syfte.  
 

 

Arbetsmarknaden förändras ständigt vilket medför att kraven på de arbetssökande 

ekonomerna varierar. Högskoleverket och högskolan bör därför anpassa utbildningen till de 

förändringar som sker i samhället. 

 

En ny utbildnings- och examensstruktur infördes i Sverige den första januari 2007, vilket är 

ett led i Bolognaprocessen. Bolognaprocessen är en överenskommelse om att skapa ett 

gemensamt europeiskt område för högre utbildning. Det innebär att gemensamma standarder 

och riktlinjer för att kvalitetssäkra utbildningen ska införas på samtliga högskolor i de 46 

länder som hittills har skrivit under Bologna-deklarationen. Målet är att det ska vara klart år 

2010. (Högskoleverket 1, 2008) Högskoleutbildningen kommer att omformas för att stämma 

överrens med Bolognaprocessens mål (Enquist & Holmvall, 2006). Tre nivåer och ett nytt 

poängsystem har införts, huvudämnen blir huvudområden och examina blir mer jämförbara 

mellan olika länder (Umeå universitet, 2008).  

 

Verksamheten på högskoleområdet bedrivs av myndigheter, däribland Högskoleverket. 

Högskoleverket utreder olika frågor på uppdrag av regeringen (Högskoleverket 6, 2008). 

Högskoleverket utför årliga studier av hur högskoleutbildade etablerar sig på 

arbetsmarknaden. Det blir även allt vanligare att högskolorna håller kontakt med tidigare 

studenter för att ta reda på hur de har lyckats efter sin utbildning samt hur de ser på den 

utbildning de har genomgått. (Enequist & Holmvall, 2006) Av de studenter som tog 

examen från högskolans grundutbildning 2002/2003 hade 94 procent fått arbete i mars 2006 

och de flesta av dem arbetar inom den bransch de har utbildat sig (Statistiska centralbyrån, 

2008). 

 

Konjunkturuppgången de senaste åren har inneburit en bättre arbetsmarknad med ökad 

efterfrågan på ekonomer. Utbildning med inriktning ekonomi har blivit allt populärare under 

de senaste 20 åren, vilket har medfört ett växande utbud av ekonomer på arbetsmarknaden. 

(Forneng et al, 2008) Arbetsmarknaden ser ljus ut för ekonomer i dag, men under de 

kommande fem åren kommer pensionsavgångarna vara få i relation till det stora antalet 

nyutbildade ekonomer. Detta kommer att leda till att konkurrens om ekonomyrkena kommer 

att hårdna. (Jusek, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1.1 Problemdiskussion 

 
Författarna har efter vardagliga samtal med andra ekonomistudenter under sin utbildning på 

Mälardalens högskola i Västerås, fått uppfattningen att en del studenter inte känner till hur 

Bolognaprocessen kommer att påverka deras utbildning. Många känner sig heller inte mogna 

att komma ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Även om arbetsmarknaden ser ljus 

ut för ekonomer känner de sig osäkra på om utbildningen har givit dem en tillräcklig grund 

för att möta arbetsmarknadens krav.  

 

Författarna anser att ekonomistudenterna bör få kännedom om arbetsmarknaden och vilka 

krav som kommer att ställas på dem efter avslutade studier. De bör även få kännedom om 

förändringen av Bolognaprocessens inverkan på utbildningsstrukturen och om det kommer att 

förändra arbetsmarknadens krav på ekonomer. Författarna valde att undersöka 

arbetsmarkanden och vilka krav som ställs på ekonomer.  Studien avgränsas till arbets-

marknaden i Västerås eftersom författarna själva bor där. Författarna vill även undersöka 

vilka effekter Bolognaprocessens införande har på Högskoleverket, den svenska högskolan 

och ekonomiutbildningen samt om det kommer att förändra arbetsmarknadens 

utbildningskrav på ekonomer. 

 

 

 

 

1.2 Problemfrågor 

 
 Kommer Bolognaprocessens införande förändra utbildningskraven på ekonomer? 

 

 Vilka krav ställs på en nyutexaminerad ekonom på arbetsmarknaden? 

 

 Hur ser arbetsmarknaden ut för ekonomer i Västerås idag och i framtiden?  

 

 

 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna kandidatuppsats är att övergripande beskriva Bolognaprocessens inverkan 

på Högskoleverket, den svenska högskolan och ekonomiutbildningen samt att beskriva 

arbetsmarknaden och dess krav på ekonomer i Västerås.  
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2 Metod 
 

 

Metodkapitlet som följer nedan, beskriver tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av 

data. 

 

 
En arbetsmodell har konstruerats för att förklara uppbyggnaden av kandidatuppsatsen. 

Modellen är inspirerad av trattmodellen där bakgrundsfakta, problemområde och uppsatsens 

mål ges i inledningen. Genom olika val avgränsas problemet för att det inte ska bli en för bred 

undersökning med hänsyn till den tidsram som tilldelats uppsatsen. Den ständiga 

avgränsningen kan liknas vid en tratt och det som slutligen kommer ut ur tratten är studiens 

syfte. (Björklund & Paulsson 2003, s.34) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 1: Arbetsmodell 

Källa:    Egen bearbetning av trattmodellen 

 

Problemområde 

Insamling av 

sekundärdata 

 

Problem 

specificering  

 

Syfte 

Slutsats 

Analys 

Insamling av primärdata och 

ytterligare sekundärdata 

Resultatet av studien sammanfattades i uppsatsens slutsats. 

Det insamlade materialet analyserades och granskades kritiskt. 

Primärinformation samlades in och sekundärinformationen 

sågs över upprepade gånger och kompletterades. 

Syftet har formats utifrån problemområdet och 

problemspecificering. 

Efter att sekundärdata samlats in specificerades problemet och 

en modell byggdes upp. 

Källsökning genomfördes på sökmotorer på Internet, 

högskolans bibliotek, databaser och bland artiklar och 

hemsidor.  

Det första som gjordes var att fundera ut inom vilket område 

uppsatsen skulle skrivas. Författarna valde ett ämne som de 

själva fann intresse i. 
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2.1 Sekundärkällor 

 
Inledande genomfördes en litteraturstudie där en rad sekundärkällor studerades för att få en 

övergripande bild av ämnet. Sekundärkällor är redan befintlig information som har tagits fram 

av andra, i ett annat syfte. Böcker, broschyrer och tidskrifter är exempel på sådana källor. 

Sekundärkällor kan vara vinklade och ej heltäckande, vilket är viktigt att vara medveten om. ( 

Björklund & Paulsson 2003, s.67)  

  

Vetenskapliga databaser som Affärsdata, Artikelsök, ELIN, FAR KOMPLETT, 

ABI/INFORM, som är tillgängliga på Mälardalens Högskolas bibliotek, användes för att få 

tillgång till relevant information till uppsatsen. De vetenskapliga artiklar som hittades genom 

Mälardalens högskolas databaser anser författarna ha stor tillförlitlighet eftersom de 

kontrolleras innan publicering. Vid sökning i databaserna användes sökord som 

”Utbildningskrav”, ”Arbetsmarknadens krav”, ”Arbetsmarknaden”, ”civilekonomer”, 

”Ekonomiutbildning”, ”EU regler utbildning” ”Arbetsmarknad + krav” och 

”Bolognaprocessen”. Sökningen resulterade i vetenskapliga artiklar, tidskrifter och äldre 

kandidatuppsatser. Kandidatuppsatserna studerades för att ta del av information, ge 

inspiration till utveckling av ämne och förslag till källor. Andrahandsinformation som 

inhämtades från tidigare uppsatser är baserad på enkätundersökningar. Metodavsnitten i 

uppsatserna är väl utvecklade och uppsatserna är granskade och godkända av respektive 

bedömande lärare därför anser författarna att uppsatserna är trovärdiga källor. Undersökningar 

som hittades involverar studenter från Mälardalens högskola och Växjö universitet. 

Författarna ansåg att dessa undersökningar är intressanta och har valt att låta dem representera 

svenska studenters åsikter generellt. 

 

Högskoleverkets, Regeringens, Statistiska centralbyråns och Juseks webbsidor har använts. 

Webbsidor som hittats, med hjälp av ovanstående sökord, på google.com var till stor nytta, 

information från dessa sidor sågs över med kritiska ögon eftersom kvaliteten kan variera och 

vem som helst får lägga ut information på webben. Via sökmotorn BOOK-IT hittades en bok 

om arbetsmarknaden: ”Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov”. Boken känns 

trovärdig eftersom den är publicerad av Högskoleverket, men eftersom den är utgiven 2002 

kan en del information ha blivit inaktuell, därför har endast generell fakta använts. 

 

Metodböcker från Mälardalens högskolebibliotek har studerats för att få hjälp med 

metodavsnittet. Metodböcker som har använts känns relevanta för att de behandlar 

tillvägagångssätt och de blir med stor sannolikhet inte inaktuella. Databasen Robhan (Robhan, 

2007) har använts flitigt, där författarna fick tips och anvisningar om kandidatuppsatsens olika 

moment och innehåll.  

 

De flesta källor är elektroniska och det beror på att arbetsmarknadssituationen ständigt 

förändras och att tryckt information fort blir inaktuell. Det är smidigt och lätt att få tag i 

tidskrifter via nätet  
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2.2 Modell 

 
Utifrån insamlad sekundärdata byggdes en modell, Från utbildning till arbetsmarknad s. 8, 

med fokus på Bolognaprocessen, Högskoleverket & Högskolan, Ekonomiutbildningen och 

arbetsmarknaden för ekonomer i Västerås. Denna modell blev grund till referensramen som 

presenteras i kapitel tre. 

 

 

 

 

2.3 Primärdata 

 
Utifrån modellen, Från utbildning till arbetsmarknad s. 8, har primärdata samlats in. 

Primärdata är sådan information som insamlas för den aktuella studien, t.ex. intervjuer, 

enkäter, observationer och experiment (Björklund & Paulsson 2005 s. 68). Kvalitativa 

intervjuer har valts som empirisk källa för att de skapar en djupare förståelse för det specifika 

ämnet. En kvalitativ intervju kännetecknas av att frågorna är enkla och raka och ger komplexa 

och innehållsrika svar (Trost 2005, s. 7).  

Kvalitativa intervjuer har används som empiriska källor i kapitel tre och fyra. Anledningen till 

att intervjuer valdes som empirikälla var att kompletterande frågor kan ställas direkt för att få 

en större förståelse och undvika feltolkningar. 

 

 

 

 

2.4 Urval 

 
Författarna inledde studien med att samla in information om Högskoleverkets arbete med 

utbildningar i Sverige samt hur Bolognaprocessen påverkar utbildningssystemet. I denna 

undersökning valdes icke- sannolikhetsurval, vilket innebär att respondenterna inte väljs ut 

slumpmässigt (Christensen et al 2001, s.109). Det kändes naturligt att kontakta personer med 

anknytning till både Högskoleverket och Bolognaprocessen. Därför sökte författarna upp e-

postadresser till medlemmar av Bolognaexpertgruppen på Mälardalens högskolas webbsida. 

En förfrågan om en intervju sändes via e-post till Karin Järplid Linde som är utredare på 

Högskoleverket. I den här kandidatuppsatsen kommer ”högskola” representera både högskola 

och universitet. Information från Mälardalens högskola i Västerås har på ett flertal ställen i 

kandidatuppsatsen fått representera information om ”högskolan” i största allmänhet eftersom 

författarna själva studerar där. 

 

Vid informationsinsamling om Bolognaprocessen har endast relevant information till studien 

medtagits. Författarna har funnit mycket information om Bolognaprocessen som syftar till 

internationalisering men har valt att beskriva de delar av processen som påverkar högskola, 

Högskoleverket och Ekonomiutbildningen. Författarna har valt att först generellt beskriva 

Bolognaprocessen under rubrik 3.1  för att sedan löpande väva in fakta under rubrikerna 3.2 

och 3.3.  
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Författarna har valt att beskriva arbetsmarknaden generellt för ekonomer, inte för en speciell 

yrkeskategori eftersom en ekonomiexamen kan leda till en rad olika yrken. För att få 

information om hur arbetsmarknaden ser ut för ekonomer i Västerås har författarna valt att 

intervjua personer från arbetsförmedlingen och från rekryteringsfirmor i Västerås.  De har stor 

insikt i hur arbetsmarknaden ser ut och vad företagen ser som fördelaktigt hos de sökande. 

Författarna valde att kontakta tre rekryteringsföretag i Västerås. Valet av dessa baserades på 

att författarna personligen ansåg dessa etablerade och välkända. När författarna kontaktade 

företagen frågade de efter någon som specifikt arbetar med ekonomer och de blev 

informerade om vilka de skulle vända sig till inom organisationen.  

 

 

 

 

2.5 Intervjuer 

 
Karin Järplid Linde besvarade författarnas förfrågan om intervju och uppmanade till 

telefonkontakt. En telefonintervju genomfördes den 10:e april, 2008 kl. 14.45. Författarna 

befann sig i en enskild del av Mälardalens högskola i Västerås och Järplid Linde befann sig på 

sitt kontor i Stockholm. Anledningen till att intervjun genomfördes per telefon var för att 

författarna och respondenten befann sig på olika orter.  

 

Telefonnummer till arbetsförmedlingen och de stora rekryteringsfirmorna i Västerås hittades i 

boken Jobbguiden (Larsson, 2008). Arbetsförmedlingen kontaktades via telefon och Carita 

Ahlbäck som är rekryteringsansvarig av ekonomer på arbetsförmedlingen i Västerås tackade 

ja till en intervju. Intervjun ägde rum på Ahlbäcks kontor den 21:a april 2008, kl. 10.15. 

 

Av de tillfrågade rekryteringsfirmorna som kontaktades var två tillmötesgående och tackade 

ja till en intervju. Det var Adecco och ett rekryteringsföretag som har valt att vara anonyma i 

sina uttalanden. En intervju med en medarbetare på det anonyma rekryteringsföretaget 

genomfördes den 21:a april kl. 15.00 i ett konferensrum på företaget. Den 24:e april kl. 16.00 

intervjuades Hanna Edberg på Adeccos kontor i Västerås.  

 

Författarna avslutade intervjuerna genom att fråga om de fick återkomma ifall fler frågor 

uppstod och samtliga respondenter gav ett positivt svar. Kompletterande frågor skickades till 

Carita Ahlbäck på Arbetsförmedlingen, vilket resulterade i ytterligare information om 

samverkan mellan arbetsförmedlingen och högskolan. Hon berättade även om hur prognoser 

över arbetsmarknaden sammansälls. 

 

 

Intervjuerna hölls på respektive arbetsplats för att respondenten troligen känner sig tryggast 

på den egna arbetsplatsen. Risken för störningar kan visserligen vara stor (Trost 2005, s. 44), 

men författarna bedömer att tryggheten är viktigare än en helt störningsfri miljö. För att kunna 

bearbeta informationen från intervjuerna på bästa sätt blev respondenterna tillfrågade om de 

fick spela in intervjun, vilket samtliga gick med på. Intervjufrågorna var ostrukturerade, vilket 

innebär öppna svar som kan leda till spontana följdfrågor. Graden av standardisering i 

frågorna var relativt låg som kännetecknas av att den som utför intervjun anpassar sig efter 

respondentens språkbruk och att frågorna ställs i den ordning som faller naturligt (Trost 2005, 

s. 19). 
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Författarna känner förtroende för de personer som ställt upp på intervju. De uppfattar inte att 

företagen medvetet har förvrängt svaren för att marknadsföra sig själva. Information som kan 

anses vara subjektiv har uteslutits för att ge studien högre tillförlitlighet. För att öka 

tillförlitlighet och giltighet i kandidatuppsatsen medverkade båda uppsatsförfattarna vid 

samtliga intervjuer och vid bearbetningen och sammanställning av information. Efter att 

författarna sammanställt intervjuerna skickades dessa till respondenterna för deras 

godkännande och eventuellt ytterligare kommentarer. Författarna gav även dem möjlighet att 

vara anonyma i kandidatuppsatsen om de ansåg att informationen var känslig. Ett av 

rekryteringsföretagen hade synpunkter på texten, därav korrigerade författarna viss 

information och utelämnade företagsnamn och namn på medarbetare i den färdiga 

kandidatuppsatsen. 

 
För att få information om högskolans externa verksamhet kontaktades enheten för externa 

relationer på Mälardalens högskola vilket resulterade i ett samtal med Annelie Wikingson 

som är verksamhetsansvarig Enter, Enheten externa relationer. Vid samtalet fick 

författarna information om hur högskolan informerar arbetsmarknaden om deras 

verksamhet. Samtalet ägde rum den 13 maj kl. 15.00. Författarna fick godkännande av 

Wikingson att använda informationen och hennes namn i kandidatuppsatsen.  
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Arbetsmarknaden för 

ekonomer i Västerås 

 

 Högskoleverket & 

Högskolan 

 

 

Bolognaprocessen 

 

 

Ekonomiutbildningen 

 

3 Referensram 

 

I följande kapitel kommer en beskrivning av Bolognaprocessen, Högskoleverket & den 

svenska högskolan, samt en beskrivning av ekonomiutbildningen. Arbetsmarknaden för 

ekonomer i Västerås presenteras i kapitel fyra.  

 

 

Utifrån insamlad sekundärdata har modellen Från utbildning till arbetsmarknad skapats med 

fokus på Bolognaprocessen, Högskoleverket & Högskolan, Ekonomiutbildningen samt 

Arbetsmarknaden för ekonomer i Västerås. Modellen visar hur de olika delarna påverkar 

varandra och utgör en röd tråd i kandidatuppsatsen. Bolognaprocessen påverkar 

Högskoleverkets arbete och medför förändringar av utbildningarna på den svenska högskolan. 

Kandidatuppsatsen inriktar sig på arbetsmarknaden för ekonomer, därav föll det naturligt för 

författarna att studera förändringen av ekonomiutbildningen och hur det i sin tur påverkar 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden anpassar sina krav efter det utbud som finns av 

ekonomer, men även högskoleverket och den svenska högskolan måste anpassa sina 

utbildningar efter den rådande arbetsmarknaden. Det medför att arbetsmarknaden indirekt blir 

påverkad av arbetet med Bolognaprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Från utbildning till arbetsmarknad  

Källa:    Egen modell 
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3.1 Bolognaprocessen 
 

Bolognaprocessen är en europeisk överenskommelse på utbildningsministernivå som bl.a. 

syftar till att främja rörligheten mellan länderna för studenter och lärare, berättar Karin Järplid 

Linde som är utredare på Högskolverket och medlem i Bolognaexpertgruppen. Det är inget i 

Bolognaprocessen som är lagbindande, utan det är en överenskommelse med ett antal mål-

sättningar som bl.a. handlar om att inrätta en gemensam utbildningsstruktur med tre olika 

utbildningsnivåer. Lagbindande är däremot högskolelagen, högskoleförordningen och 

examensordningen som Högskolverket, universitet och högskolor i Sverige måste förhålla sig 

till. Med de internationella samarbetena som grund beslutade regeringen att ett nytt 

utbildningssystem skulle införas, vilket medförde förändringar i dessa lagar och förordningar. 

År 2007 infördes det nya lagbindande utbildningssystemet.
1 

 

Bolognadeklarationen uppkom i Paris den 25 maj 1998 när universitetet Sorbonnes firade sitt 

800 – årsjubileum. Det gick under namnet Sorbonnedeklarationen och de länder som skrev 

under deklarationen var Italien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Deklarationens syfte 

är att genom en bättre samordning av utbildningssystemen i Europa göra dessa mer attraktiva 

för övriga världen. Intresset i andra länder växte, vilket ledde fram till ett möte i Bologna 

sommaren 1999. (Regeringen 1, 2007) Bolognaprocessen har övergripande mål som är 

nedbrutna i ett antal konkreta delmål. Det viktigaste är att möjliggöra tydliga och jämförbara 

examina. Ett gemensamt poängsystem förs in för större rörlighet för studenter och personal 

inom Europa. Tanken är att upphäva hinder som finns för studenters rörlighet samt stärka 

Europas konkurrenskraft inom utbildning. Bolognaprocessen ger även ett europeiskt 

samarbete genom gemensamma standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring. (Högskoleverket 

1, 2008) 

 

För tillfället har 46 länder undertecknat överenskommelsen om att skapa ett gemensamt 

europeiskt område för högre utbildning. Målet är att det ska vara klart år 2010. I Sverige 

trädde den nya utbildnings- och examensstrukturen i kraft den 1:a januari 2007. Den gäller 

utbildningar som är påbörjade efter den 30:e juni 2007. (Högskoleverket 1, 2008) 

 
Det nya utbildningssystemet är uppbyggt på de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå. Genom detta införande blir systemet mer likt det anglosaxiska systemen med den 

treåriga ”bachelor” och efterföljande ”master”.  (Svensson, 2007 s. 62-65) På grundnivå finns 

Högskoleexamen och Kandidatexamen som omfattar två respektive tre års studier. För 

Magister- och Masterexamen på avancerad nivå krävs ett respektive två års påbyggnads-

studier och på forskarnivå finns Licentiatexamen och Doktorsexamen som omfattar ytterligare 

två år vardera.  (Högskoleverket 2, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Järplid Linde, Karin Utredare på Högskolverket telefonintervju 10/4 2008, kl. 14.45 
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Figur 3: Utbildningscykel  

Källa:    Avotie & Pahlberg (2007) 

 

 

Vissa examina kommer att försvinna medan andra utbildningar kan ändra innehåll och längd. 

Studenter som redan påbörjat sina studier innan Bolognaprocessens införande har rätt att 

avsluta sina studier och erhålla den examen som utlovats i utbildningsplanen fram till år 2015. 

(Svensson 2007, s. 62-65) Kunskap om Bolognaprocessen har tidigare inte spridit sig allmänt 

bland studenter. En enkätundersökning som gjordes bland studenterna på Växjö universitet 

2006, visade att endast en fjärdedel av de tillfrågade respondenterna var insatta i 

Bolognaprocessen, medan ungefär hälften aldrig ens hade hört talas om den. (Hermansson & 

Svensson 2006, s. 45) 

 

 

 

3.2 Högskoleverket och högskolan 

 

Regeringen presenterade en ny strategi för högskoleverket som ett led i arbetet med 

Bolognaprocessen (Högskoleverket 1, 2008) Högskolan kommer att förändras från och 

med läsåret 2007/2008. Högskoleutbildningen delas in i tre nivåer, ett nytt poängsystem 

har införts där en poäng, 1 p, blir en och en halv högskolepoäng, 1,5 hp, huvudämnen blir 

huvudområden och examina blir mer jämförbara mellan olika länder (Umeå universitet, 

2008). 

 

Staten är ansvarig för verksamhet som bedrivs på högskoleområdet i Sverige. Det är 

riksdagen och regeringen som bestämmer vilka regler som ska gälla och hur resurser ska 

fördelas. Verksamheten på högskoleområdet bedrivs av myndigheter, däribland 

Högskoleverket. De utreder olika frågor på uppdrag av regeringen. Resultaten från dessa 

utredningar används som underlag när riksdag och regering ska fatta beslut inom 

högskolesektorn. Högskoleverket får sina regeringsuppdrag i det årliga regeringsbrevet eller 

genom särskilda beslut. Högskoleverket samverkar med högskolorna för att följa upp 

studenternas etablering på arbetsmarknaden efter examen och de redovisar hur uppdraget 

genomförts i sin årsredovisning. (Högskoleverket 6, 2008)  
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Det är högskolornas uppdrag att informera företagen om sina utbildningar. Att de ska 

samverka med omgivande samhälle och informera om sin verksamhet står inskrivet i 

högskolelagen berättar, Järplid Linde.
 1

 Mälardalens högskola informerar t.ex. om sin 

verksamhet på bl.a. företagsmässor, frukostmöten och på andra näringslivsmöten. De 

berättar där om sina utbildningar och hur företagen kan samverka med Mälardalens 

högskola. De har även informerat om Bolognaprocessen vid dessa möten. Högskolan 

bjuder in företag till t.ex. lunchföreläsningar och ”exjobbsdagar” där de berättar allmänt 

om högskolan. De informerade om Bolognaprocessen vid en ex-jobb dag, 2007, där ett 

40 tal företag från Västerås och Eskilstuna medverkade. Där delade de ut foldern: Vad 

händer med högskolan efter den 1 juli 2007?, som beskriver förändringen med 

högskolan, vilka nivåer utbildningen delas in efter och det nya poängsystemet som införts 

med högskolepoäng. Denna folder har även delats ut till studenter på Mälardalens 

högskola
2.

  

 

Ett nytt kvalitetssäkringssystem har tagits fram för sexårsperioden, 2007-2012. Det innehåller 

fem delar; granskning av lärosätenas kvalitetsarbete, utvärderingar av utbildningar, 

examensrättsprövningar, tematiska utvärderingar och studier samt utmärkelser till 

framstående utbildningsmiljöer. (Quist & Frykholm, 2008) Högskoleverket granskar 

kvaliteten på alla högskoleutbildningar, samt på alla utbildningsprogram för kvalificerad 

yrkesutbildning som leder till en yrkesexamen (Högskoleverket 4, 2007). Vid 

regeringsuppdrag ska Högskoleverket se över hur högskolans utbildningsutbud svarar mot 

arbetsmarknadens framtida behov, för att öka sysselsättning och tillväxt. Högskolorna 

ansvarar för att erbjuda utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens krav. Högskoleverket 

undersöker om olika utbildningar skiljer sig åt vad gäller de utbildades möjlighet till ett arbete 

som överrensstämmer med utbildningen. (Högskoleverket 5, 2002 s. 9-11)  

 

 Den svenska högskolan består av universitet och högskolor som av regeringen fått rätt att 

examinera sina utbildningar på högskolenivå (Högskoleverket 4, 2007) Ett universitet får till 

skillnad från en högskola ge doktorsexamen, men högskolorna kan ha ett vetenskapsområde 

där de kan examinera studenter på doktorsnivå. Mälardalens högskola har t.ex. teknik som 

vetenskapsområde och får då ge doktorsexamen i olika tekniska ämnen, men inte i ekonomi 

eller något annat ämne. Enligt äldre traditioner kan arbetsgivare ha uppfattningen om att det är 

bättre med en universitetsutbildning än en högskoleutbildning berättar Karin Järplid Linde, 

men i Högskoleverkets utvärderingar används samma ”måttstock” och det är samma 

kvalitetskrav för både universitet och högskolor
1
. Högskolestudierna ska ge studenterna 

förmåga till kritiskt tänkande och självständighet. Studenterna ska även lära sig att söka och 

granska information på vetenskaplig grund som är kopplad till aktuell forskning. 
(Högskoleverket 4, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Annelie Wikingson, Verksamhetsansvarig Enter, Enheten för externa relationer samtal 13/5 2008 kl. 

15.00 
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3.3 Ekonomiutbildningen 

 
Den generella ekonomiutbildningen kommer att omformas för att stämma överens med 

Bolognaprocessens mål (Enequist & Holmvall, 2006). Enligt den äldre strukturen har 

studenterna läst till en kandidatexamen på 120 poäng eller en magisterexamen på 160 poäng 

(Svensson 2007, s. 62-65). I samband med förändringen av utbildningsstrukturen införs ett 

nytt poängsystem (Högskoleverket 3, 2008), vilket medför att kandidatexamen kommer att 

vara 180 högskolepoäng och magister 240 högskolepoäng. Huvudämnena är företagsekonomi 

eller nationalekonomi med tillhörande fördjupnings-inriktningar (Svensson 2007, s. 62-65). 

Ekonomiutbildningen är en bred utbildning och kan leda till arbete inom alla olika 

arbetsmarknadssektorer. Längden och inriktningen på utbildningen kan variera beroende på 

studieort. (Svensson 2007, s. 62-65) Utbildningen kan läsas som program eller som fristående 

kurser som studenten själv väljer. Enligt en undersökning som Högskoleverket har genomfört 

väljer de flesta ekonomistudenter kurser som stämmer överens med fackförbundet 

Civilekonomernas och Revisorsnämndens rekommendationer för att titulera sig civilekonom 

respektive vad som gäller för revisorsexamen. (Enequist & Holmvall, 2006)  

 

En ny civilekonomexamen införs samtidigt som Bolognaprocessen. Det är en fyraårig 

sammanhängande utbildning på avancerad nivå. Det finns för närvarande en uppsjö av 

ekonomiprogram, men endast ett fåtal skolor kommer i framtiden att få ge ut civilekonom-

examen. (Cision 2007) De statliga lärosätena måste ansöka om examensrätten för 

civilekonomexamen hos Högskoleverket. Övriga lärosäten ansöker direkt hos regeringen. 

(Regeringen 2, 2006) Hittills är det endast sex av de 23 lärosäten som har ansökt om rätten att 

få utfärda den nya civilekonomexamen som har fått godkänt av Högskoleverket. De som har 

fått avslag uppfyller inte kraven på t.ex. lärarkompetens och handledarkapacitet. (Johnson 

2007) Civilekonomutbildningen infördes i samband med det nya utbildningssystemet på 

grund av nationella påtryckningar från bl.a. civilekonomförbundet. Genom 

ekonomprogrammet kan studenten ta en generell examen i ekonomi, t.ex. en magisterexamen 

med företagsekonomi som huvudområde. Den nya civilekonomexamen är däremot en yrkes-

examen.
 1
 

 

Titeln civilekonom är för närvarande inte skyddad, men det finns praxis för vilka kurser som 

studenten bör ha genomfört för att titulera sig civilekonom (Jusek 2006 s. 10-12). Förbundet 

Civilekonomerna har länge krävt en reglering av civilekonomtiteln (Enequist & Holmvall, 

2006). Titeln kommer även i fortsättningen vara oskyddad, men själva civilekonomexamen 

blir skyddad (Civilekonomerna 2008). Målen för den nya examen kommer att likna de mål 

som finns för den generella ekonomiexamen, men syftet är att titeln ska bli internationellt 

gångbar (Svensson 2007, s. 62-65). Skillnaden mot det generella ekonomprogrammet är att 

det fjärde året innehåller mer specialiserande kurser med en tydlig kvalitetsförbättring. Den 

ska vara förberedande för fortsatta studier på avancerad och doktorandnivå, men även för 

kvalificerat yrkesarbete. (Stockholms universitet 2007)  
 

Jusek, som är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, civilekonomer, 

samhällsvetare, personalvetare och systemvetare anser att den nya civilekonomexamen är en 

bra idé och att det är bra att endast ett fåtal skolor får rätten att examinera civilekonomer 

eftersom det betyder att de skolor som har blivit nekade måste höja kvaliteten på sin 

utbildning. Jusek anser även att högskolan bör följa upp studenterna efter examen för att 

informera kommande studenter om vilka yrken utbildningarna leder till. De tycker även att 
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högskolan måste ha tydliga mål för att förbereda studenterna för arbetslivet och erbjuda 

karriärplanering i ett tidigt stadium av utbildningen. (Cision 2007) 

 

Järplid berättar att det är svårt att veta om arbetsmarknaden kommer att skilja på den nya 

civilekonomexamen och den generella ekonomiexamen och de olika utbildningsstrukturerna. 

Den nya strukturen är så pass ny att det är för tidigt att säga om de som läser enligt den nya 

strukturen kommer att vara mer konkurrenskraftiga än de som läser enligt den gamla.
 1

 
 

Ekonomiutbildningen kan leda till yrken inom affärsutveckling, controller, entreprenörskap, 

finansiell ekonomi, IT, logistik, marknadsföring, organisation, redovisning och 

utlandsekonomi. De flesta ekonomer arbetar med marknadsföring, försäljning, budgetering, 

ekonomisk planering redovisning och revision. (Saco 2008) Många ekonomer som är 

verksamma i mindre företag har bredare arbetsuppgifter än de som arbetar för större företag 

där arbetsuppgifterna ofta är mer specificerade (Enequist & Holmvall, 2006) Det hör inte till 

ovanligheterna att ekonomer blir företagsledare, de flesta av Sveriges 100 största företag har 

en ekonom som VD (Saco 2008).  

 

Enligt en enkätundersökning bland Mälardalens högskolas studenter 2006 anser ca 80 procent 

av de tillfrågade att kursutbudet är relevant för utbildningen. Majoriteten anser att 

föreläsningarna ger givande kunskap och att lärarna har uppdaterad god teoretisk kunskap, 

men endast hälften av alla respondenter tycker att kurserna ger bra kunskap i samarbete och 

kommunikation. Hälften av respondenterna tycker att kursplanen helt eller delvis stämmer 

med innehållet i kursen och att kursmålen uppnås på varje kurs. (Selander, Johansson & 

Sjöholm 2006, s. 22-48) En undersöknings som Högskoleverket har genomfört visar att de 

flesta studenter har som mål att skaffa sig arbetslivserfarenhet under tiden de studerar, i form 

av extra jobb parallellt med studierna. Studenternas intresse för praktik i utbildningen verkar 

vara riktat åt att införskaffa erfarenhet och få in en fot i arbetslivet.  (Enequist & Holmvall, 

2006) 
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4 Arbetsmarknaden och dess krav på ekonomer i Västerås 

 
 

Detta kapitel innehåller information och uttalanden om hur arbetsmarknaden för ekonomer 

ser ut idag och hur arbetsmarknaden förväntas förändras i framtiden. Kapitlet behandlar 

även arbetsmarknadens krav på ekonomer i Västerås. 

 

 

Ekonomer finns inom i stort sett alla områden av arbetsmarknaden. Konjunkturuppgången de 

senaste åren har inneburit en ökad efterfråga på ekonomer och medfört en bättre 

arbetsmarknad. (Forneng et al, 2008) Arbetslösheten nere på låga nivåer och det råder brist på 

yrkeserfaren arbetskraft. I Västmanland kommer konkurrensen om arbete fortsätta att vara 

låg, minst ett år framåt. (Arbetsförmedlingen, prognoser)  

 

Utbildning med inriktning ekonomi har ökat markant under de senaste 20 åren. Det har 

medfört ett växande utbud av ekonomer på arbetsmarknaden och de flesta har utbildat sig 

under nittiotalet eller senare. År 2006 fanns det 70 000 yrkesverksamma ekonomer med 

högskoleutbildning. (Enequist & Holmvall, 2006) Antalet yrkesverksamma ekonomer har 

ökat till ca 80 000 idag. ( Bergström-Levander et al, 2008) Det årliga tillskottet av 

ekonomistuderande är stort, och prognosen visar en ökning till 125 000 ekonomer år 2020 

(Forneng et al, 2008). Enligt Jusek ser arbetsmarknaden ljus ut i dag, men konkurrensen om 

de ekonomirelaterade yrkena kommer att hårdna de kommande fem åren eftersom många 

ekonomer kommer att examineras men pensionsavgångarna är relativt få. (Jusek 2006)  

 

Konjunkturen är på väg nedåt och det kommer att få ett tydligt genomslag. Det gäller antalet 

lediga platser och antalet arbetssökande som får arbete. På fem till tio års sikt bedöms 

möjligheter till att få arbete som redovisningsekonom minska, men fortfarande vara god. 

(Arbetsförmedlingen, prognoser) Prognosinstitutet befarar att det kommer att finnas en risk 

för överskott på högskoleekonomer i framtiden trots att dessa kommer att ersätta de 

gymnasieutbildade ekonomerna som går i pension. (Forneng et al, 2008) 

 

Högskolorna har som uppdrag att dimensionera utbildningarna efter arbetsmarknadens behov 

och studenternas intresse, men det är det framtida behovet som är styrande. Det tar tre till fem 

år från det att studenterna påbörjar sina studier till att de är färdiga att söka arbete, det kan 

hända mycket under den tiden. Pensionsavgångar bör även påverka beslut om ökning eller 

minskning av antalet nybörjarplatser som ger upphov till ett större eller mindre 

ersättningsbehov. Det är inte dagens arbetsmarknad som ska styra dimensioneringen av 

utbildningarna utan morgondagens. Erfarenhet visar dock att den ofta domineras av det 

aktuella läget på arbetsmarknaden (Forneng et al, 2008). 

 

De flesta arbetsgivare verkar nöjda med innehållet och upplägget på ekonomiutbildningen 

enligt samtal som högskoleverket har haft med dem. Det har inte kommit in några specifika 

önskemål och intresset för att medverka vid ett samarbete med högskolan är begränsat. De 

som har haft något att anmärka på är stora kommuner och Skatteverket, som anser att 

utbildningen är något vinklad åt att passa näringslivet. Inga direkta förslag om ändringar av 

kurser eller innehåll har framförts och de flesta arbetsgivare tycker att de nyutexaminerade 

ekonomerna har den kunskap som är önskvärd. (Enequist & Holmvall, 2006)  
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4.1 Intervju med Arbetsförmedlingen 
 

Arbetsmarknaden för ekonomer i Sverige ser bra ut i dag. Det ställs relativt höga krav på 

ekonomer, men många får arbete. ”De skriker efter ekonomer” säger Carita Ahlbäck
 3

 som 

arbetar på arbetsförmedlingen i Västerås.  

 

Perioden december till mars är den bästa tiden för ekonomer att söka arbete, under denna 

period ska företagen deklarera och planera semestrar inför sommaren. Nästa arbetstopp 

anländer under augusti och september, när semestern är slut. Många beslut tas under 

semestern, t.ex. personal som har bestämt sig för att studera, flytta eller byta arbete. 

 

Företagen har ofta en ”önskeprofil”, men personen som i slutändan blir anställd stämmer 

sällan helt med denna profil. I många platsannonser står det skrivet att de arbetssökande bör 

ha utbildning, medan kraven på erfarenhet är högre. Personlighet är i de flesta fall det som 

slutligen avgör om den sökande får tjänsten eller inte. Det är viktigt att spontant söka arbete 

och inte endast söka de utannonserade tjänsterna. Den arbetssökande vinner mycket på att 

aktivt marknadsföra sig själv bland företagen, det knyter nya kontakter som senare kan ge 

möjlighet till arbete, säger Ahlbäck. 

 

De som har arbetat länge i branschen men inte har någon ekonomiexamen kan utföra arbetet 

minst lika bra som en nyutexaminerad ekonom. Ahlbäck berättar att bemanningsföretagen 

oftast efterfrågar erfarna ekonomer eftersom de i sin tur ska hyra ut dem och vill ha 

referenser. Även annat arbete utanför branschen är meriterande eftersom det ger 

arbetslivserfarenhet. Arbetsgivarna vill helst ha en ekonom som har kunskap inom både 

bokföring, bokslut, löner, moms och koncernredovisning, men det finns knappt idag.  En del 

vill anställa utbildade ekonomer som t.ex. receptionist för att inneha kompetensen i företaget 

om det skulle visa sig behövas. Ofta förlorar de dem till andra företag eftersom de vill arbeta 

som ekonomer och få en ”ekonomlön” och inte en ”receptionistlön”. Ekonomer som ångrar 

sina studieval efter avslutad utbildning och väljer att studera till något annat kan bli straffade, 

då vissa företag anser att de har en överkvalificerad utbildning. Arbetsgivaren kan lätt få 

uppfattningen att den sökande ser tjänsten som en tillfällig lösning om denne är överutbildad.   

 

Förr efterfrågades ”civilekonomer” i större utsträckning. Titeln ”civilekonom” används inte 

lika mycket vid rekrytering i dag, utan det är titeln ”ekonom” som efterfrågas. Ahlbäck 

berättar att hon aldrig varit med om att en arbetsgivare har ifrågasatt om en arbetssökande har 

en kandidat- eller magisterexamen.  

 

Flera större företag har ett stort rekryteringsbehov, men det finns inte tillräckligt många 

sökande ute på marknaden. Företagen får därför sänka sina krav på de arbetssökande. De stora 

företagen som har rikligt med resurser anställer gärna ekonomer som kommer direkt från 

utbildningen för att kunna forma dem från början. Det kan vara en nackdel att ta in någon med 

flera års erfarenhet från något annat företag eftersom alla företag har olika upplägg och 

tillvägagångssätt. En del firmor vill anställa personal med enbart gymnasieutbildning för att 

enkelt kunna forma dem från början och för att de ställer lägre krav på arbetsuppgifter och 

lön. 

 
 

 

3. Carita Ahlbäck intervju 21/4 10.15, Storagatan 33 Västerås  
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Ahlbäck har aldrig hört talas om Bolognaprocessen och berättar att arbetsförmedlingen inte är 

uppdaterade om de förändringar som sker i ekonomiutbildningen. Hon tror inte heller att 

företagen som söker ekonomer vet mycket om Bolognaprocessen eller högskoleutbildningens 

innehåll. Arbetsförmedlingen har tyvärr inget speciellt projekt för att hjälpa studenter ut på 

arbetsmarknaden under tiden de studerar. Ahlbäck anser att Arbetsförmedlingen t.ex. skulle 

kunna tipsa studenterna om företag som kan kontaktas för examensarbete, vilket skulle kunna 

knyta viktiga kontakter för fortsatt samarbete. Det samarbete som finns mellan 

arbetsförmedlingen och högskolan är att de har deltagit vid mässor som Högvarv och vid 

projekt med jobbfokus. Ahlbäck berättar utifrån ett samtal med hennes chef, Karl-Erik 

Pettersson, att det har varit svårt att få till ett samarbete med högskolan. Ahlbäck tycker att 

samarbetet mellan arbetsförmedlingen och högskolan bör vara bättre, det skulle vara bra för 

både studenterna, skolan och arbetsförmedlingen, men dit har vi inte kommit ännu. 

 

Många nyutexaminerade studenter i Västerås söker arbete på andra orter och de flesta hamnar 

i Stockholm. Företagen i Stockholm söker sig gärna till arbetsförmedlingen i Västerås, 

Enköping och Eskilstuna för att många stockholmare endast kan tänkta sig att arbeta i vissa 

stadsdelar. 

 

Ahlbäck berättar att Arbetsförmedlingen gör prognoser av arbetsmarknaden två gånger om 

året. De har nyligen intervjuat c:a 200 företag och det ser ut som att arbetsmarknaden för 

ekonomer fortsätter att se ljus ut det närmaste året. Kunskaper inom ekonomi är önskvärt i 

många tjänster, även utanför ekonombranschen. 
 

Två gånger om året väljer Statistiska centralbyrån ut 200 företag som arbetsförmedlingen 

intervjuar för att framställa prognoser. Det är företag inom både offentlig förvaltning och det 

privata näringslivet. Landstinget, Västerås stad, Försäkringskassan, ABB och 

Polismyndigheten är några av de företag som alltid finns representerade. De företag som väljs 

ut blir intervjuade två gånger om året i tre år. I de fall när företag går i konkurs eller inte vill 

medverka i prognosen ersätts de med ett företag av likvärdig storlek inom samma bransch.  

Arbetsförmedlingen i Västerås utför endast intervjuer med företag från Västerås, dessa 

intervjuer genomförs även av arbetsförmedlingen i hela Sverige under samma period. 

Ahlbäck är osäker på hur många företag som intervjuas totalt under arbetet med framställning 

av prognoser, men troligen intervjuas fler än 5000 företag. Det sammanställda resultatet sänds 

till AMS i Stockholm, som tidigare hette Arbetsmarknadsstyrelsen. Resultatet presenteras 

genom ett pressmeddelande till riksdagen och regeringen.  
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4.2 Intervju med Adecco 

 
Hanna Edberg

 4
 tycker att arbetsmarknaden för ekonomer ser bra ut i dag. Adecco försöker 

rekrytera ekonomer eftersom det råder en stor efterfrågan av dem bland företagen. 

Redovisningsekonomer efterfrågas mer än ekonomiassistenter och det ställs höga krav på den 

arbetssökande bland flertalet företag, men det finns även företag med lägre krav. De företag 

som vänder sig till Adecco befinner sig i arbetstoppar eller har ett behov av personal under en 

längre period. Företagen vill snabbt fylla sina behov och det medför att de kräver erfaren 

personal. Begreppet erfaren personal uppfattas olika av Adecco och företagen på 

arbetsmarknaden. Företagen anser ofta att ett halvårs erfarenhet inte är tillräcklig, men 

eftersom det råder brist på ekonomer anser Adecco att en person som har arbetat med 

ekonomi i ett halvår är konkurrenskraftig bland det bristande utbudet av ekonomer. Edberg 

upplever att det ställs höga krav på den arbetssökande, bl.a. på tidigare erfarenhet i branschen. 

Företagen vet dock att det råder brist, vilket medför att företagen sänker sina krav och ser till 

de sökandes personlighet och dess möjlighet att passa in i organisationen. Det finns företag 

som efterfrågar nyutexaminerade ekonomer berättar Edberg. Det är ofta större företag som 

t.ex. ICA och ABB, som är två framstående företag i Västerås. Det beror på att deras 

organisationer har gott om resurser, möjlighet till support av ny personal och de kan lära upp 

de nyutexaminerade ekonomerna direkt på plats. Edberg upplever inte att det är 

”civilekonomer” som efterfrågas, utan det är benämningen ”ekonom” som används vid 

förfrågan av personal. Edberg har aldrig hört talas om att företagen efterfrågar ekonomer med 

en viss utbildningsnivå. De lägger ingen vikt vid om det är en kandidat- eller magisterexamen, 

däremot kan inriktning på utbildningen vara avgörande. 

 

Adecco hjälper studenter att komma ut i arbetslivet genom en studentpool. De har även en 

anställd studentansvarig, som själv är student på Mälardalens högskola, som svarar på frågor 

om Adecco, både på högskolan och på Komvux. Adecco är även med i ledningsgruppen för 

kvalificerad yrkesutbildning, där redovisningsekonomer utbildas och de deltar vid 

intervjuerna för uttagningen av de sökande till utbildningen. Vid dessa intervjuer fångar 

Adecco upp personer av intresse som de sedan följer i studierna för att sedan erbjuda en 

intervju vid slutet av utbildningen. Adecco möter upp studenter som ska examineras för att 

informera dem, granska deras CV och intervjua dem för att se hur de har utvecklats. Adecco 

har samverkan med högskolan via föreningar och studentkåren. De deltar även vid högskolans 

events som Högvarv och en del seminarier. 

 

Personliga egenskaper är väldigt viktigt, i kombination med att den arbetssökande har de 

kvalifikationer som krävs. Vid en intervju hos Adecco får den sökande fylla i ett formulär 

med information om tidigare erfarenhet. De gör även en personbedömning och förlitar sig på 

vad kandidaterna påstår att de behärskar. Dessa kunskaper sätts sedan på prov på hos företaget 

som anställer personen. Adecco utför även egna tester på kunskaper, t.ex. hur den sökande 

kan hantera en leverantörsreskontra. 

 

Bolognaprocessen är inget de informerats om på Adecco, men Edberg känner privat till 

processen. Hon tror inte heller att företagen har några kunskaper om varken 

Bolognaprocessen eller ekonomiutbildningen överlag.  ”Bolognaprocessen är säkerligen en 

bra idé, konjunkturen kommer att bli sämre och det medför att konkurrensen om arbeten 

kommer att bli hårdare” säger Edberg. Kraven på de arbetssökande kommer att öka och 

Edberg tror att konkurrensen kommer att hårdna på arbetsmarknaden inom ett halvår. 
 

4. Hanna Edberg rekryterare på Adecco, intervju 24/4 16.00, Vasagatan 15, Västerås 
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4.3 Intervju med ett anonymt rekryteringsföretag 
 

Enligt en medarbetare 
5
 på ett av rekryteringsföretagen i Västerås ser arbetsmarknaden, rent 

generellt, bra ut för ekonomer. Arbetsmarknaden överhuvudtaget ser relativt ljus ut och 

efterfrågan är stor på bl.a. ekonomer. Även om det finns tecken på att arbetsmarknaden är på 

väg att bli sämre, har inte detta rekryteringsföretag märkt av det. Ofta vill arbetsgivarna 

rekrytera utbildad personal med arbetslivserfarenhet, men det är många nyutexaminerade som 

får arbete även utan erfarenhet. Det är stor efterfrågan på ekonomer och företagen förstår att 

det är omöjligt att vid ung ålder inneha såväl en hög akademisk examen som flera års 

erfarenhet i branschen.  

 

Erfarenhet från ekonomisystem eller lönesystem är ofta önskvärt, beroende på tjänst. Många 

arbetsgivare är villiga att tumma på den formella utbildningen om den arbetssökande har 

mycket erfarenhet. Det är även viktigt att personkemin stämmer mellan arbetsgivare och 

arbetssökande. Det läggs stor vikt vid personliga egenskaper, men det är svårt att få en tjänst 

om både utbildning och erfarenhet saknas. Däremot kan en arbetssökande som har ett till 

synes bättre CV få stå åt sidan för en annan arbetssökande som har lägre kvalifikationer men 

som känns bättre på det personliga planet.  

 

Medarbetaren har inte sett att arbetsgivarna specifikt efterfrågar en kandidat- eller magister-

examen, erfarenhet uppfattas viktigare än utbildningens längd. Medarbetaren menar att det 

förekommer att det specifikt efterfrågas en ”civilekonom”. I vissa fall är inte utbildningens 

inriktning så viktig för arbetsgivaren. Det är inte alltid klart för arbetsgivaren vad skillnaden 

är på att vara civilekonom och ekonom. Det är oklart om företagen är medvetna om vad en 

ekonomiutbildning innefattar och om de har kunskaper om Bolognaprocessen, men 

respondenten tror att de som arbetar med rekrytering har en viss kunskap. Såvida 

medarbetaren vet har inte personalen på deras kontor fått någon information om 

Bolognaprocessen, även om hon privat har en del kunskaper om den. Rekryteringsföretaget 

har inte insyn i ekonomiutbildningarnas exakta innehåll, men däremot kan de arbetssökande 

själva detaljerat beskriva sin utbildning när de registrerar sig via deras webbsida. Det finns en 

”kandidatbank” där alla arbetssökande skriver in sig, det kan självklart även studenter göra. 

Medarbetaren, som är tämligen ny på företaget, vet inte om de har något speciellt samarbete 

med högskolan, men de medverkar på arbetsmarknadsdagar, ”introdagar” och mässor, som 

t.ex. Högvarv och Rekryteringsmässan.  

 

De flesta företag önskar att den arbetssökande har viss yrkeserfarenhet. Många som söker 

personal behöver hjälp omgående och vill att den sökande ska ha erfarenhet för att kunna 

hantera arbetsuppgifterna och snabbt komma in i arbetet. Erfarenheten behöver inte innebära 

att de kan använda exakt samma ekonomisystem som företaget använder, men gärna något 

liknande för att det ska gå fort att lära sig hur det aktuella systemet fungerar. Företagen kan ha 

höga formella krav, men om rätt person presenteras är de ofta beredda att sänka dem. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. En anonym rekryterare, intervju 21/4 15.00, Västerås 
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5 Analys  

 

I följande kapitel kommer delarna i Figur 2: Från utbildning till arbetsmarknad, att kopplas 

ihop och analyseras. Författarna har använt sig av kandidatuppsatsens problemfrågor som 

utgångspunkt. – Kommer Bolognaprocessens införande förändra utbildningskraven på 

ekonomer? – Vilka krav ställs på en nyutexaminerad ekonom på arbetsmarknaden? – Hur ser 

arbetsmarknaden ut för ekonomer i Västerås idag och i framtiden? 
 

 

Bolognaprocessen 

Författarna ser att Högskoleverket och ekonomiutbildningen har blivit påverkade av 

Bolognaprocessen i den bemärkelsen att strukturen på den generella examen ser annorlunda 

ut. Det finns studenter som har påbörjat sina studier efter Bolognaprocessens införande, men 

det är ännu inga studenter som har examinerats enligt den nya examensstrukturen. Eftersom 

strukturen är så pass ny är det för tidigt att säga om de som läser enligt den nya strukturen 

kommer att vara mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det har inte framkommit någon 

större förändring på arbetsmarknaden ännu, men Bolognaprocessen är inte helt implementerad 

förrän 2010. Författarna tror att det kommer att ta ytterligare flera år innan det går att se om 

den nya utbildningen har uppnått en högre kvalitet och om det medfört annorlunda 

utbildningskrav på de arbetssökande. Det är inte förrän de nyutbildade ekonomerna blir 

verksamma på arbetsmarknaden som effekten kan avläsas. 

 

Författarna reagerade med förvåning på att Bolognaprocessen inte var vidare känd för 

arbetsförmedlingen eller rekryteringsföretagen. De verkar inte heller informerade om 

högskoleutbildningarnas innehåll. Eftersom arbetsförmedlingen och rekryteringsfirmorna har 

stor insikt i arbetsmarknaden bör de vara uppdaterade och informerade om de förändringar 

som sker inom utbildningssektorn. Vid intervjuerna fick författarna veta att både 

arbetsförmedlingen och rekryteringsföretagen har ett samarbete med högskolan via 

”introdagar” och events som Högvarv och rekryteringsmässan. Eftersom ingen av 

respondenterna hade fått någon nämnvärd information om varken Bolognaprocessen eller de 

förändringar som sker i utbildningarna från sina arbetsplatser, anser författarna att samarbetet 

mellan Mälardalens högskola och företagen på arbetsmarknaden bör förbättras.  

 

Respondenterna upplever inte att företagen på arbetsmarknaden besitter någon kunskap om 

Bolognaprocessen eller de förändringar av utbildningsstrukturen som genomförs i Sverige. 

Respondenterna tror inte heller att företagen på arbetsmarknaden har någon kunskap om 

högskoleutbildningarnas innehåll. Det kan vara förklaringen till att företagen sällan efterfrågar 

en specifik examensnivå som kandidat- eller magisterexamen. En orsak till att arbetsgivarna 

prioriterar erfarenhet framför utbildning kan grundas i att de helt enkelt inte har fullständig 

kunskap om vad som lärs ut under studietiden. Arbetsgivarna kan därför lättare ta redan på 

vad de sökande har för kunskaper genom att kontakta angivna referenser. 
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Karin Järplid Linde berättar att det är högskolornas uppdrag att informera företagen om sina 

utbildningar. Det står inskrivet i högskolelagen att de ska samverka med omgivande samhälle 

och informera om sin verksamhet. Mälardalens högskola, informerar om sina utbildningar och 

dess förändringar vid mässor och möten. Författarna antar att andra högskolor har liknande 

informationskanaler ut till företagen. Det finns säkerligen företag som håller sig informerade 

och uppdaterade om utbildningen, men vid intervju med arbetsförmedlingen och 

rekryteringsfirmorna framgick det att de flesta företagen inte är informerade om 

utbildningarnas innehåll eller Bolognaprocessen. Högskolan erbjuder information om 

förändringar som sker på högskolan och i utbildningarna, men det är arbetsgivarnas ansvar att 

själva hålla sig uppdaterade. 

 

Författarna tror att studenter är mer insatta i Högskoleverkets arbete med Bolognaprocessen i 

dag, än vad de var 2006, där endast en fjärdedel av eleverna var insatta i Bolognaprocessen 

enligt studien som genomfördes av Hermansson & Svensson vid Växjö universitet. Ett 

utskick av foldern: Vad händer med högskolan efter den första juli 2007? har skett till 

studenter på Mälardalens högskola och författarna tror att liknande information har spridits till 

studerande på andra högskolor och universitet i Sverige. 

 

Enligt Enequist & Holmvalls undersökning 2006, väljer många ekonomistuderande att läsa 

kurser som överensstämmer med fackförbundet Civilekonomernas rekommendationer för att 

titulera sig ”civilekonom”. Det ska bli intressant att se om antalet sökande till det generella 

ekonomprogrammet kommer att minska när det nya civilekonomprogrammet införs. Fler 

studenter kanske satsar på yrkesutbildningen istället för den generella utbildningen. Det blir få 

skolor som får examinera civilekonomer, men det är inte säkert att de studenter som inte 

kommer in på civilekonomprogrammet vill läsa det generella ekonomprogrammet.  

 

 

 

 

Arbetsmarknaden och dess krav på ekonomer 

Enligt samtal som Högskoleverket har haft med arbetsgivare är de nöjda med den kunskap 

som de nyutbildade ekonomerna har när de möter arbetsmarknaden. Det är oklart om 

Bolognaprocessens införande eller den nya utbildningsstrukturen kommer att medföra 

nämnvärda förändringar av arbetsmarknadens utbildningskrav på ekonomer i Västerås, men 

eftersom arbetsgivarna verkar nöjda med de nyutbildade ekonomerna tror författarna inte att 

det är påtryckningar från dem som har bidragit till beslutet om att utbildningsstrukturen ska 

förändras. Bolognaprocessens mål är främst inriktade på internationella anpassningar för att 

studenterna ska kunna konkurrera på den internationella arbetsmarknaden. Författarna tror 

därför inte att Bolognaprocessens införande nämnvärt kommer att förändra ekonomi-

utbildningens innehåll eller arbetsmarknadens utbildningskrav på ekonomer i Västerås. 

 

Arbetsgivarnas ideal är en utbildad ekonom med mycket erfarenhet inom yrket, men vid brist 

på ekonomer är företagen beredda att sänka sina krav och lägga större vikt vid de sökandes 

personlighet. Respondenterna som medverkat i kandidatuppsatsen verkar vara ense om att det 

är erfarenhet som efterfrågas i första hand och utbildning i andra. Ofta är det tillräckligt att 

den arbetssökande har någon form av ekonomiexamen, men vilken utbildningsnivå den 

sökande har är i många fall inte av avgörande betydelse.  
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Däremot kan inriktningen på utbildningen ha betydelse. Ahlbäck och Edberg berättar att stora 

företag ofta rekryterar nyutexaminerade ekonomer eller ekonomer med gymnasieutbildning 

för att själva kunna forma dem att passa in i organisationen. De har resurser för att lära upp 

personen på plats Ahlbäck berättar också att ekonomer som ångrar sina studieval efter 

avslutad utbildning och väljer att studera till något annat, kan bli straffade, då vissa företag 

anser att de har en överkvalificerad utbildning. Arbetsgivaren kan lätt få uppfattningen att den 

sökande ser tjänsten som en tillfällig lösning om den sökande är överutbildad. Författarna 

anser att blivande studenter bör tänka igenom val av utbildning innan studierna påbörjas för 

att slippa hamna i den situationen, men självklart kan det vara svårt vid ung ålder att förutspå 

vad som känns intressant att arbeta med i framtiden.  

 

De som examineras från ekonomiprogrammet i dag kommer ut på en arbetsmarknad där det är 

stor efterfrågan på ekonomer och det finns goda möjligheter till arbete. Konkurrensen om 

ekonomiyrkena på arbetsmarknaden i Västerås kommer dock att hårdna om några år eftersom 

det är relativt få ekonomer som kommer att gå i pension, medan många nya ekonomer 

examineras. Det finns risk för att det blir överskott på ekonomer i framtiden. Undersökningen 

som Enequist & Holmvall genomförde 2006 visar att många studenter har som mål att skaffa 

sig arbetslivserfarenhet under tiden de studerar. Nu när arbetsmarknaden efterfrågar många 

ekonomer anser författarna att det är klokt av ekonomistuderande att åta sig ett extraarbete 

under studietiden. Detta grundas bl.a. på Edbergs uttalande om att den nedgående 

konjunkturen leder till hårdare arbetsmarknad och därmed hårdare krav på de arbetssökande. 

Författarna antar att det kan vara svårt för nyutexaminerade ekonomer att få arbete i framtiden 

om de inte har skaffat sig yrkeserfarenhet under studietiden.  
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6 Slutsats  

 

 

Utifrån den information som har presenterats i denna kandidatuppsats följer i detta kapitel en 

slutsats med studiens syfte som grund. 

 

 

 

Syftet med denna kandidatuppsats är att övergripande beskriva Bolognaprocessens 

inverkan på Högskoleverket, den svenska högskolan och ekonomiutbildningen samt att 

beskriva arbetsmarknaden och dess krav på ekonomer i Västerås. 

 

I och med Bolognaprocessens införande har Högskoleverket, med beslut från regeringen, 

infört ett nytt utbildningssystem på högskolorna i Sverige med de nya utbildningsnivåerna, 

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ett nytt poängsystem har även förts in i 

högskoleutbildningen. En del examina kommer att tas bort från högskolan, medan andra 

utbildningar får nytt innehåll eller ändrar längd på utbildningen. Det som kommer att 

förändras för ekonomistuderande är främst att civilekonomexamen blir skyddad. De som tar 

en generell examen i ekonomi idag, kan genom vissa föreslagna riktlinjer gå med i 

civilekonomförbundet och kalla sig civilekonom. Den nya civilekonomutbildningen leder till 

en yrkesexamen som endast ett fåtal skolor i Sverige får rätten att examinera. Med 

Högskoleverkets undersökning som grund tror författarna att det nya civilekonom-

programmet kommer att bli populärt bland studenter. 

 

Generellt kan sägas att Bolognaprocessen dock kommer att ha störst inflytande för de 

studenter som är intresserade av att studera och arbeta utomlands eftersom processens mål 

främst är inriktade på en jämförbar examensstruktur mellan länderna i Europa. Författarna tror 

därför inte att Bolognaprocessens införande nämnvärt kommer att förändra ekonomi-

utbildningens innehåll eller arbetsmarknadens utbildningskrav på ekonomer i Västerås. 

 

Insamlad sekundärdata och intervjuer med respondenter tyder på en ljus arbetsmarknad, 

författarna drar därför slutsatsen att arbetsmarknaden i dagens läge ser bra ut för ekonomer i 

Västerås.  

 

Flertalet företag kräver arbetslivserfarenhet och vill att de personer de anställer har kompetens 

t.ex. inom de ekonomi- eller lönesystem som används eller något liknande system för att 

snabbt kunna hantera arbetsuppgifterna. Utbildningen kan naturligtvis vara avgörande för 

många tjänster, men det är erfarenhet som kommer i första hand enligt respondenterna. 

Förutom erfarenhet är det personliga egenskaper och personkemin som arbetsgivarna tycker 

är viktigt, ibland kan personlighet väga tyngre än den formella utbildningen. Det kan vara 

svårt för en nyutexaminerad student att söka arbete när stor erfarenhet krävs, men på grund av 

den brist på ekonomer som råder i Västerås idag, blir företagen tvungna att sänka sina krav. 

En nyutexaminerad student får räkna med en upplärningstid på flera arbetsplatser innan denna 

kan söka sig ett mer avancerat arbete. Det kan vara klokt att söka arbete på ett större företag, 

där de ofta har mer resurser för att lära upp och forma nyutbildade medarbetare.  
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Inom några år, när konjunkturen sjunker kommer konkurrensen på arbetsmarknaden att 

hårdna och medföra högre krav på den arbetssökande ekonomen.  I framtiden finns det risk 

för överskott på ekonomer, vilket kan leda till att både utbildningens nivå och tidigare 

erfarenhet från ekonomyrket får en större betydelse. De som vill arbeta inom ekonomi bör 

skaffa sig erfarenhet nu medan efterfrågan är stor på ekonomer för att vara konkurrenskraftiga 

i framtiden.  

 

 

 

 

Förslag till fortsatt studie 

Under uppbyggnaden av denna kandidatuppsats har författarna fått inspiration till nya upp-

satsämnen. Nedan följer förslag på ämnen som författarna skulle tycka vara intressant att 

undersöka närmare:  

 En studie av samma karaktär som denna, men som innefattar andra utbildningar och 

branscher både nationellt och internationellt skulle kunna genomföras. 

 Om några år vore det intressant att göra en fördjupning om Bolognaprocessens 

inverkan på Högskoleverket, högskolan och ekonomiutbildningen, men också på 

arbetsmarknaden.  

 Under källsökning till denna kandidatuppsats har mycket information hittats om 

revisionsyrket, vilket skulle kunna ge inspirerande uppslag till en kandidatuppsats.  

 Kunskapen om ekonomiutbildningarnas innehåll hos arbetsgivarna kan studeras 

närmare.  

 En enkätundersökning bland studenterna skulle kunna visa vad de själva har för 

förväntningar på arbetsmarknaden och vad de anser om utbildningens relevans.  

 En undersökning om vad universiteten och högskolorna gör för att sprida information 

om sin verksamhet och sina utbildningar skulle vara intressant.  

 Intervjuer med arbetsgivarna på arbetsmarknaden istället för med arbetsförmedlingen 

och rekryteringsföretag kan medföra annorlunda svar.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor till Högskoleverket 
 

 Varför infördes Bolognaprocessen? 

 

 

 Vilket syfte har det nya utbildningssystemet? 

 

 

 Hur kommer utbildningen förändras? 

 

 

 Hur tror ni att det kommer att påverka arbetsmarknadens krav på nyexaminerade 

studenter? 

 

 

 Blir de som har den gamla utbildningen hotade av dem som utbildar sig under det nya 

utbildningssystemet? 

 

 

 Når informationen ut till företagen? 

 

 

 Vad är skillnaden mellan högskolor och universitet, Varför finns båda, är en 

universitetsutbildning högre värderad? 

 

 

 2001 fick högskoleverket i uppdrag av regeringen att se över om utbildningen svarar 

mot arbetsmarknadens krav. Hur ofta görs sådana undersökningar?  

 

 

 Vad baseras besluten om utbildningarna och kursernas innehåll på? 

 

 

 Är det Högskoleverket eller regeringen som fattar beslut om universiteten och 

högskolorna? 

 



 

 

Bilaga 2, Intervjufrågor till Arbetsförmedlingen och 

rekryteringsfirmor 
 

 Hur ser arbetsmarknaden ut för ekonomer idag? 

 

 

 Är det mestadels erfarna eller nyutexaminerade ekonomer som efterfrågas? 

 

 

 Vad gör ni för att hjälpa de nyutexaminerade ekonomer ut på arbetsmarknaden? 

 

 

 Efterfrågas ekonomer i samma utsträckning som ”civilekonomer”? 

 

 

 Vad förväntar sig och kräver företagen av en ekonom? 

 

 

 Har nivån på utbildning en avgörande roll? 

 

 

 Är ni informerade om Bolognaprocessen? 

 

 

 Om ja, hur har ni fått informationen? 

 

 

 Upplever ni att företagen är informerade om Bolognaprocessen? 

 

 

 Är ni insatta i vad ekonomiutbildningen innehåller i dag? 

 

 

 Hur blir ni informerade, samverkar ni på något sätt med högskolan? 

 

 

 Anser ni att företagen är uppdaterade om ekonomiutbildningen? 

 

 

 Hur stor vikt lägger ni respektive företagen vid personliga egenskaper? 
 

 


