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 Västerås  Västerås 

Title: A Swedish invention? – A study of the new Master of Science in Business 

Administration and Economics from the employers’ perspective 

Problem:   How do accounting- and audit firms in Västerås value the new Master of 

Science in Business Administration and Economics, in comparison to a 

traditional Swedish master´s degree together with a diploma from 

Civilekonomerna? Does the result of this survey indicate that Mälardalen 

University should hand in a new application to the National Agency for 

Higher Education, regarding the new Master of Science in Business 

Administration and Economics? 

Purpose:    The purpose of this empirical study is to investigate the importance of the 

new Master of Science in Business Administration and Economics, while 

applying for a job at an accounting- and audit firm in Västerås. Is this new 

degree, in comparison to a traditional master’s degree, of a greater value 

to the companies?  

Method:   The survey took place in Västerås, where semi constructed interviews were    

held with respondents from three different accounting- and audit firms. 

The three interviewees where each involved in their company’s 

recruitment process. To make the survey more multifaceted, interviews 

with three other persons, with great knowledge in the area, were made.   

Conclusion:   In the current situation, the employers in the chosen business do not put 

greater value in the new Master of Science in Business Administration and 

Economics than in the traditional Swedish master’s degree. It does not 

matter whether their opinions are built on ignorance, or facts about the 

two different degrees. In either case, we can make the conclusion that it 

does not have to be in Mälardalen University’s greatest interest to deposit 

a new application to the National Agency for Higher Education.     

Keywords: Master of Science in Business Administration and Economics, Bologna 

process, accounting- and audit firms, Employment requirements. 
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 Västerås  Västerås 

Titel: Ett Svenskt påhitt? 

- En undersökning kring den nya civilekonomexamen ur ett 

arbetsgivarperspektiv   

Problem: Hur värderar redovisnings- och revisionsbyråer i Västerås den nya 

civilekonomexamen i förhållande till en traditionell magisterexamen i 

ekonomi tillsammans med Civilekonomernas diplom? Visar den utförda 

undersökningen att det skulle gynna Mälardalens Högskola att på nytt 

ansöka om examensrätt?   

Syfte:  Syftet med denna empiriska studie är att utreda vad redovisnings- och 

revisionsbranschen i Västerås anser om den nya civilekonomexamen i 

förhållande till en traditionell magisterexamen i ekonomi tillsammans med 

det diplom Civilekonomerna ger ut.   

Metod: Undersökningen tog plats i Västerås, där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med respondenter från tre olika redovisnings- och 

revisionsbolag. De utvalda var insatta i respektive företags 

rekryteringsprocess. För att skänka uppsatsen fler infallsvinklar kring 

problemområdet, intervjuades ytterligare tre sakkunniga personer från; 

Civilekonomerna, Uppsala Universitet och Mälardalens Högskola.    

Slutsats: Vi kan i dagsläget se att arbetsgivarna inom den valda branschen inte 

värderar den nya civilekonomexamen högre än en magisterexamen i 

ekonomi tillsammans med Civilekonomernas diplom. Det spelar ingen roll 

om detta beror på okunskap eller baseras på fakta om de två olika 

examina, i vilket fall som helst kan slutsatsen dras att det inte behöver ligga 

i Mälardalens Högskolas största intresse att ansöka om examensrätt på 

nytt. 

Nyckelord: Civilekonomexamen, Bolognaprocessen, Redovisnings- och revisionsbyråer, 

Anställningskrav,  
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1 Inledning 

Denna empiriska studie undersöker betydelsen av den nya civilekonomexamen ur ett 

arbetsgivarperspektiv. I följande avsnitt presenteras den faktor som legat till grund för  

utvecklingen av denna nya yrkesexamen samt andra faktorer som kommer att spela en 

avgörande roll för uppsatsens utfall. Läsaren introduceras även till syftet och problemet som 

varit utgångspunkt för undersökningen. 

1.1  Bakgrund och problemdiskussion 

Internationaliseringen i samhället ökar och i takt med det måste även den högre 

utbildningen anpassas. Sverige deltar som en av, i skrivande stund, 46 länder i 

Bolognaprocessen. Det är ett samarbete mellan länder i Europa med det övergripande målet 

att till år 2010 ha harmoniserat det europeiska området för den högre utbildningen 

(Utbildningsdepartementet 2004). Syftet är att på olika vis förbättra kvalitén på den 

eftergymnasiala utbildningen och som ett led i den svenska anpassningen till processen har 

den nya civilekonomexamen utvecklats (Högskolereformen 2007). För att få utfärda denna 

nya yrkesexamen krävs godkännande av Högskoleverket. Av de 23 lärosäten som ansökte 

om examensrätt våren 2007 var det endast sex som blev godkända, Mälardalens Högskola 

var inte en av dem. Högskoleverket ansåg att både lärarkapaciteten och lärarkompetensen 

var bristfällig. (Examensrättsprövning för civilekonomexamen 2007) Detta avslag är något 

som väckt debatt hos studenter på Mälardalens Högskola, och har resulterat i ett 

pressmeddelande skrivet av ekonomstudenternas förening Mälekon, där besvikelsen över 

högskolans kvalité tas upp tillsammans med missnöjet med bristen på nyttig kontakt med 

näringslivet. (Högskolans ekonomistudenter missnöjda med utbildningen, 2008)  

 

Tidigare kunde nyutexaminerade studenter ansöka om ett diplom hos fackföreningen 

Civilekonomerna. Detta var, och är än idag, ett bevis på att studenten har läst den 

ämneskombination som titeln kräver. I samband med att en skyddad yrkesexamen nu har 

införts övervägde organisationen att ta bort den möjligheten för färdigutbildade ekonomer. 

Beslutet som är taget säger att de som började studera efter juli 2007 inte kommer att ha 

möjligheten att få ett diplom från organisationen.1   

 

De lärosäten som fick avslag är nu inne i en beslutsprocess där det ska beslutas om de ska 

försöka rätta till de brister Högskoleverket ansåg att de hade och därefter ansöka på nytt. 

Beslutet kan vara av stor vikt för Mälardalens Högskola, då framtida studenter möjligtvis 

kommer att se den nya yrkesexamen som en mer konkurrenskraftig och kanske mer attraktiv 

examen.2 Det som dock står oklart, är hur företagen ställer sig till den nya 

                                                 
1 Alexander Beck. Telefonintervju, 2008-05-05  
2 Elvy Westlund. Intervju, 2008-05-09  
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civilekonomexamen kontra den traditionella magisterexamen med det diplom som 

”Civilekonomerna” fortfarande utfärdar. Är någon av dessa examina mer eller mindre 

eftertraktade ute på arbetsmarknaden? Kommer en nybakad student med den nya 

civilekonomexamen ha företräde i sökandet av jobb i framtiden? Eller har kanske inte detta 

någon som helst betydelse? Är kanske personlighet och social kompetens något av större 

vikt för arbetsgivarna? Detta är mycket intressanta frågor, inte bara för nuvarande 

ekonomistudenter och Mälardalens Högskola, utan resultatet är även av intresse för 

framtida ekonomistudenter. De har genom studievalen troligtvis en bakomliggande tanke 

om sin framtida arbetskarriär, och vad de måste göra för att ta sig dit. 

 

På grund av att beslutsfattarna på Mälardalens Högskola ska bestämma om de ska ansöka 

om examensrätt igen, är det intressant att undersöka hur företagen, de framtida 

arbetsgivarna, ser på den nya yrkesexamen. Då ordet företag används i uppsatsen, syftar det 

i detta sammanhang på de redovisnings- och revisionsbyråer som är verksamma i Västerås. 

Den branschen är en del av den stora arbetsmarknad som är tillgänglig för en 

nyutexaminerad ekonom. Branschen är intressant då även dessa företag, såsom den högre 

utbildningen, ständigt påverkas av internationalisering i form av förändringar vad gäller både 

lagar och praxis och i det dagliga arbetet med internationella klienter.  

1.2 Problemformulering 

Hur värderar redovisnings- och revisionsbyråer i Västerås den nya civilekonomexamen i 

förhållande till en traditionell magisterexamen i ekonomi tillsammans med Civilekonomernas 

diplom?  

 

Visar den utförda undersökningen att det skulle gynna Mälardalens Högskola att på nytt 

ansöka om examensrätt?   

1.3 Syfte 

Syftet med denna empiriska studie är att utreda vad redovisnings- och revisionsbranschen i 

Västerås anser om den nya civilekonomexamen i förhållande till en traditionell 

magisterexamen i ekonomi tillsammans med det diplom Civilekonomerna ger ut.   

 

 

 

 



Ett svenskt påhitt?      M. Hansen, S. Westerlund 
METOD 

3 
 

2 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Läsaren introduceras till studiens 

ansats, vilka sekundärdata som använts, hur urvalet av respondenter utförts och vilka 

undersökningsmetoder som valts. Vidare presenteras hur materialet har behandlats och 

sammanställts, för att slutligen ange hur analysen har genomförts. 

 

2.1 Studiens ansats 

Då syftet med uppsatsen var att utreda vad den valda branschen ansåg om den nya 

civilekonomexamen föll valet av ansats på en fallstudie. På så vis uppnåddes en förståelse på 

ett djupare plan. Det var således inte intressant att utreda om branschen tyckte att den nya 

examen var ”bra” eller ”dålig”, utan bakomliggande orsaker till åsikterna önskades. Med 

hjälp av ett fåtal utvalda respondenter, rika på erfarenhet och information, finns möjligheten 

att skapa en djupare förståelse för deras syn på problemet (Christensen et al. 2001, s. 79-

81). Då de respondenter som utsågs hade olika bakgrund och yrken, samt eftersom 

variationer i den tidigare kunskapen på området var stora, användes tre olika typer av 

insamlingsmetod vid kontakten med respondenterna. Dessa var personliga intervjuer med 

informationsutskick i förväg, personliga intervjuer utan denna information och e-

postintervju.         

 

2.2 Befintlig information som utnyttjades 

När det, under mars månad 2008, stod klart inom vilket område denna kandidatuppsats 

skulle skrivas, påbörjades en informationssökning för att få fram relevanta källor som skulle 

ligga till grund för undersökningen. Bolognaprocessen, civilekonomexamen, arbetsgivarnas 

anställningspreferenser och civilekonomerna var centrala ämnesområden i den 

litteratursökning som genomfördes. Dessa ämnesområden arbetades fram med 

utgångspunkt i uppsatsens problemområde. 

 

Sekundärdata är olika typer av information som sammanställts med ett annat syfte än vad 

som gäller den aktuella uppsatsen (Christensen et al. 2001, s. 69). Då inga tidigare 

undersökningar hade gjorts inom det valda området, visade det sig vara problematiskt att 

finna tillämpliga artiklar och böcker rörande det specifika problemområdet. Det föll sig 

därför naturligt att information till största del inhämtades från relevanta Internetkällor, 

eftersom det än så länge saknas skrivna böcker om till exempel civilekonomexamen. På 

dessa hemsidor, såsom Högskoleverkets och Civilekonomernas, publiceras och uppdateras 

information med jämna mellanrum, och det gör att de senaste nyheterna alltid finns 

tillgängliga.  
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Användbar litteratur fanns att hämta i BOOK-IT vid Mälardalens Högskolebibliotek och även 

på Västerås Stadsbibliotek. På två av Mälardalens Högskolas databaser, ELIN och ABI/Inform, 

påträffades ett fåtal intressanta artiklar. Som tidigare nämnts fanns svårigheter med att 

finna tillfredsställande veteskapliga artiklar på det specificerade problemområdet. Det som 

hittades berörde dock Bolognaprocessen och arbetsgivarnas anställningskrav.  

 

Den sekundära datainsamlingen var nödvändig att göra, både för att bygga upp en 

grundläggande kunskap i referensramen om de olika faktorerna, men också för att skapa ett 

underlag till de intervjufrågor som skulle komma att framställas.   

 

2.3 Metodmodell 

Modellen på följande sida är utformad kring de faktorer som låg till grund för 

undersökningen. Eftersom den nya civilekonomexamen nyligen formulerades, fanns det 

därför inte några specifika utredningar gjorda närliggande just det problemområde som 

uppsatsen hade för avsikt att undersöka. Det var därför nödvändigt att utforma en ny 

modell, komponerad utifrån egna preferenser.  

 

Modellen illustrerar hur Bolognaprocessen har lett fram till utformningen av en svensk 

civilekonomexamen. Med hjälp av variablerna ”Anställningskrav” och ”Civilekonomerna” 

kommer undersökningen att, tillsammans med ”Civilekonomexamen”, utreda betydelsen av 

examen i Redovisnings- och revisionsfirmor. I arbetsgivarnas anställningskrav ingår i detta 

fall revisorsnämndens krav på vad en nyutexaminerad ekonom ska ha läst för att ha 

möjlighet att bli revisor. Detta skall till slut leda fram till ett förslag för Mälardalens Högskola 

att ha i åtanke när de på nytt ska bestämma sig för huruvida de skall ansöka om examensrätt 

hos Högskoleverket eller ej. Vid samtliga variabler i modellen kan avsnittshänvisningar ses. 

”Internationell gångbarhet” saknar dock sådan hänvisning då det integreras i samtliga delar 

av empirin. 

 

Arbetets avgränsningar blir med hjälp av modellen mycket påtagliga. Det blir till exempel 

tydligt att fokus ej kommer att ligga på hur branschen uppfattar en masterexamen, inte 

heller kommer studenternas synpunkter att beaktas. En aspekt som har behandlats i 

debatter angående den nya civilekonomexamen är vilken tyngd den kommer visa sig ha i ett 

internationellt perspektiv, då Sverige är det enda landet som valt denna utformning. Denna 

infallsvinkel tangeras, trots att det inte är centralt i uppsatsen. Tangeras kommer även 

Uppsala Universitets åsikter, detta för att få en så mångfasetterad bild av problemet som 

möjligt. Anledningen till varför just Uppsala Universitet valdes till respondent var att 

lärosätet avstod från att ansöka om examensrätt gällande den nya civilekonomexamen. 
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Figur 1. Metodmodell
 

 
 

2.4 Val av respondenter  

På grund av att syftet med utredningen var att i slutänden kunna ge Mälardalens Högskola 

råd angående förnyandet av ansökan till Högskoleverket, föll det sig naturligt att det var 

företag från Västerås som valdes till respondenter. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, KPMG 

och Ernst & Young var de tre företag som utsågs. Att valet föll på just de tre företagen 

berodde på att de är tre av de fyra största redovisnings- och revisionsbyråerna i Sverige, och 

världen. De finns representerade i Västerås och är framträdande även där, med detta som 

grund utgjorde de en informativ kunskapsbank. Oftast när en kvalitativ studie genomförs, 

används ett bekvämlighets- eller tillfällighets urval (Bryman, 2001, s. 312-313). Det var dock 

inte fallet vid denna utredning, företagen valdes ut med omsorg för att de ansågs kunna 

Internationell gångbarhet Uppsala Universitets tankar 

3.1 

3.2 

3.4 3.3 

4.1 
4.4 

6 
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representera branschen på ett mycket bra sätt. Från dessa tre företag valdes sedan tre 

respondenter ut, dessa kan kallas nyckelpersoner i företagens rekryteringsprocess.  

 

Elvy Westlund valdes som respondent på grund av att hon är chef över Akademin för hållbar 

samhälls- och teknikutveckling, den instans som ansvarar för ekonomiutbildningen, på 

Mälardalens Högskola. Elvy Westlund har tidigare varit ansvarig för arbetet med 

Bolognaprocessen på lärosätet, och är nu mycket inblandad i beslutsprocessen rörande 

civilekonomexamen som pågår där. Alexander Beck är chefsutredare på Civilekonomerna, 

och kontaktades via telefon, för att senare få mottaga en e-post innehållande relevanta 

intervjufrågor. Informationen som erhölls genom honom är viktig för att få reda på fakta om 

Civilekonomernas verksamhet och betydelse, nu och i framtiden. Från Uppsala Universitet 

var Leena Avotie en bra representant, då hon verkar som prefekt vid den 

företagsekonomiska institutionen där, och har medverkat i universitetets beslut angående 

den nya civilekonomexamen.  

 

2.5 Undersökningsmetod 

Då det centrala har varit att få en djupare förståelse för det som studeras, och 

insamlingsmetoden gått till på det vis att informationsrika källor i form av intervjuobjekt har 

utfrågats, ligger det inom gränsen för vad som kännetecknar en kvalitativ undersökning 

(Holme, Solvang, 1997, s. 14). I samband med att undersökningen saknar ett rent 

teorikapitel, och har sitt utgångsläge i ett empiriavsnitt, faller den inom ramen för vad som 

kallas det induktiva angreppssättet. Med detta menas alltså att normativa teorier, som har 

till syfte att förbättra något, inte användes. Istället var en induktiv/deskriptiv metod 

utgångspunkten i utredningen, vilket innebär att undersökningen utreder hur någonting är. 

(Artsberg, 2005, s. 23,31-33) 

2.5.1 Intervjuer i Västeråsområdet 

Personliga intervjuer genomfördes med John Hansson (Öhrlings PWC), Patrik Anderbro 

(KPMG), Marita Lyckstedt (Ernst & Young) och Elvy Westlund för att uppnå en så ingående 

förståelse för deras åsikter som möjligt. Intervjutillfällena ägde rum under en tidsperiod om 

cirka två veckor och utfördes på respektive respondents kontor. Anledningen till tidsramen 

var att beslutsprocessen på Mälardalens Högskola inte skulle hinna ta en annan vändning 

mellan intervjutillfällena, vilket då skulle ändra utgångspunkten för intervjuerna. Då 

frågestunderna hölls på kontoren kunde respondenterna känna sig som hemma. Det 

uppfattades ha en positiv effekt på samtalen, eftersom respondenterna kändes lugna och 

trygga. Telefonintervjuer hade kanske kunnat uppnå samma kvalité på den erhållna 

informationen, och hade förmodligen sparat tid. Trots detta valdes personliga intervjuer, på 
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grund av den begränsade förkunskapen hos vissa respondenter, då det vid ett personligt 

möte ges möjlighet att visa och förklara på ett tydligare vis (Christensen et al. 2001 s. 182).   

 

Det finns alltid en risk för att intervjuaren vid personliga intervjuer påverkar respondenten 

med till exempel tonfallet, hur frågorna ställs eller minspelet (Christensen et al. 2001 s. 168). 

Detta undveks dock i detta fall då medvetenheten om detta var stor. Då Malin Hansen 

jobbar på KPMG agerade hon sekreterare och Sofia Westerlund tog rollen som intervjuare i 

detta fall. Detta gjordes för att undvika olikheter i hur intervjuerna utfördes vid de olika 

intervjutillfällena, samt att en personlig kontakt påverkade resultatet.   

 

Ett informationsblad, se bilaga 3, skickades ut till företagen innan intervjutillfällena då det 

vid den första kontakten indikerades att respondenternas förkunskap på det valda 

problemområdet var bristfällig. Genom att ge de intervjuade en chans att förbereda sig ökar 

tryggheten och intervjun blir mer flytande, på så vis erhåller man mer rättvisande svar 

(Christensen et al. 2001 s. 169). Även om förkunskaperna varierade mycket hos de valda 

respondenterna var det önskvärt att ge alla samma förutsättningar före intervjun, det 

förstärker trovärdigheten på resultatet.  

 

Bandspelare användes vid alla intervjuer, på så vis undanröjdes risken att viktig information 

skulle gå förlorad. Med möjligheten, som ges vid en röstinspelning, att lyssna på materialet 

flera gånger, finns det ingen risk för att tonfall och andra betydande faktorer faller i glömska 

(Christensen et al. 2001 s. 174). Bandspelaren var även bra vid de tillfällen då följdfrågor 

utformades, på så vis eliminerades möjligheter för felformulering vid renskrivningen, och de 

övriga respondenterna kunde ges samma frågor. Anteckningar gjordes som ett komplement 

till bandspelaren för att underlätta renskrivningen av materialet. Detta förklarades för 

intervjuobjektet för att undvika förvirring.  

 

2.5.2 Telefonintervju, Alexander Beck 

Ett telefonsamtal inledde kontakten med Alexander Beck. Efter en kort presentation av 

uppsatsens problem och syfte, bestämdes ett datum då en e-post skulle skickas ut med de 

frågor som önskade svar. Efter att detta frågeformulär hade nått Beck konstaterade han att 

det var mer lämpligt att genomföra en telefonintervju. Det var då möjligt för honom att ge 

utförligare svar och förklara ytterligare då det behövdes. Valet av telefon som 

kommunikationsmedel var det bästa sättet att få kontakt med Alexander, då han är bosatt 

och arbetar i Stockholm. Även denna intervju dokumenterades med hjälp av både 

anteckningar och röstinspelning.  
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2.5.3 E-postkontakt, Leena Avotie 

Efter en grundlig sökning på Uppsala Universitets hemsida, hittades kontaktuppgifter till den 

person som undersökningen ämnade intervjua, Leena Avotie. Då Leena verkar på annan ort 

än Västerås, och förmodligen är ganska upptagen med sitt arbete som prefekt och lektor, 

togs beslutet att sända henne en e-post med relevanta frågor, som troddes kunna ge 

uppsatsen fler infallsvinklar kring dess problemområde. Svar erhölls inom någon vecka efter 

skickat e-post, där Avotie även bifogade ett konferensbidrag skrivet av henne och Cecilia 

Pahlberg, universitetslektor och kollega vid företagsekonomiska institutionen. I den mån det 

behövdes, fick detta konferensbidrag stå till svars för en del av de frågor som ställdes till 

Leena.   

 

2.5.4 Utformning av intervjuguide 

Intervjuerna var semistrukturerade med enbart öppna frågor. Syftet med det var att 

respondenterna då kunde svara fritt med egna formuleringar (Christensen et al. 2001 s. 150). 

Vid en ostrukturerad intervju utan förutbestämda frågor hade förmodligen en givande 

diskussion åstadkommits och respondenten hade möjligtvis känt sig lite bekvämare. Dock 

finns det vid ett sådant upplägg risk för att fokus på problemområdet går förlorad 

(Christensen et al. 2001 s. 165). Det mest tillfredsställande i detta fall var följaktligen att ha 

en i förväg sammanställd intervjuguide vid samtliga intervjuer. Dessa arbetades fram med 

utgångspunkt i referensramen.  

 

Modellen på följande sida illustrerar hur intervjufrågorna arbetades fram. De frågor som 

återfinns i modellen ledde i sin tur till andra relaterade följdfrågor. Samtliga intervjuguider 

återfinns i bilagorna 4, 5, 6 och 7.  
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Figur 2. Operativ modell 

 

Företagen 

 

Personliga intervjuer, informationsblad 

Hur kommer Ni att värdera den nya 

civilekonomexamen i förhållande till en 

traditionell magisterexamen? 

Vad letar Ni efter hos nyutexaminerade 

studenter som söker jobb hos Er? 

Hur stor betydelse har skolans rykte vid en 

eventuell anställning? 

 

Elvy Westlund 

 

Personlig intervju, ej informationsblad  
 

Planerar Ni att på nytt ansöka om 

examensrätt? 

Vad gör ni i dagsläget för att uppfylla 

Högskoleverkets krav? 

Vad tycker Du om den nya 

civilekonomexamen? 

 

Alexander Beck 

 

Telefonintervju, ej informationsblad 
 

Vad tror Du att det är för skillnad på att ha 

den nya examen och ej? 

Vad kommer den nya examen ha för 

betydelse för ekonomiutbildningen i 

Sverige? 

Hur tror Du att företag tänker? 

 

Leena Avotie 

 
E-postintervju, ej informationsblad 

 

Varför ansökte inte Uppsala Universitet om 

examensrätt? 

Vad tror Du den nya civilekonomexamen 

kommer ha för betydelse för den svenska 

ekonomiutbildningen i stort?  

 

 

2.6 Behandling av det insamlade materialet 

Det är önskvärt att behandla intervjumaterialet så fort som möjligt efter intervjutillfällena, 

dels för att upplevelsen av mötet då är färskt men även för att snabbt se om något saknas 

(Christensen et al. 2001 s. 174). Vid eventuella luckor i informationen hade det varit bra att 

så fort som möjligt åter ta kontakt med den aktuella respondenten, för att på så vis vara 

säkra på att han eller hon hade kvar starka minnen av vad som sagts. Efter de genomförda 

intervjuerna upptäcktes att relevant information saknades. Respondenterna kontaktades då 

inom två dagar via e-post där de ombads komplettera svaren. I Alexander Becks fall hade 

han, på grund av att många detaljer han delgav var mycket komplicerade, bett om att själv få 

granska det sammanställda materialet innan detta presenterades i uppsatsen. Detta gjordes 

för att säkerställa att inga missförstånd hade uppstått och därmed lett till felaktigheter i den 

färdiga uppsatsen. Han läste materialet och hörde sedan av sig över telefon, för att 

huvudsakligen korrigera några feltolkningar angående Civilekonomernas 

bakgrundsinformation.  
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2.7 Analysmetod 

Eftersom en fallstudieansats användes försvann möjligheten att statistiskt sett generalisera 

utfallet av undersökningen (Christensen et al. 2001, s. 79). Istället tolkades resultatet och 

analytiska generaliseringar genomfördes. Då de företag, och kontaktpersoner, som utsågs till 

respondenter är av den dignitet de är, ansågs deras åsikter kunna representera branschen i 

Västerås. Följaktligen kunde slutsatser kring problemområdet dras med deras svar som 

grund. 
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3 Referensram 

Detta avsnitt beskriver de olika områden som användes i framtagandet av de intervjufrågor 

som kom att ställas till de utvalda respondenterna. Referensramen ligger även till grund för 

den kommande analysen. 

 

3.1 Bolognaprocessen  

Bolognaprocessen är en följd av att 29 europeiska länder undertecknade Bologna 

Deklarationen den 19 juni 1999. Platsen för undertecknandet var självklart den italienska 

staden Bologna, därav namnet. Deklarationen beskriver hur de deltagande länderna ska 

agera för att tillsammans uppnå det övergripande målet; att till 2010, genom internationellt 

samarbete och akademiskt utbyte, skapa ett gemensamt europeiskt område för den högre 

utbildningen. I skrivande stund deltar 46 länder i detta arbete, Sverige är ett av de länder 

som varit med redan från starten. För att ha möjlighet att uppnå det övergripande målet har 

tre delmål utformats. Processen ska;  

- Främja rörlighet av studenter, personal och nyutexaminerade 

- Förbereda studenter för arbetslivet, alltså främja anställningsbarheten 

- Förbättra Europas konkurrens – och attraktionskraft som utbildningskontinent, 

baserat på demokratiska principer och akademisk frihet.  

(The Official Bologna Process Website 1, 2007)  

 

Bolognaprocessen kan tyckas vara abstrakt och för att konkretisera arbetet har de tre 

delmålen brutits ned i dessa sex operativa mål länderna ska sträva efter; 

- Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina 

- Införande av ett system som huvudsakligen består av två utbildningsnivåer 

- Införande av ett poängsystem (en gammal poäng är lika med en och en halv nya 

högskolepoäng, hp) 

- Främjande av rörlighet 

- Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring 

- Främjande av den europeiska dimensionen i högre utbildning 

(Regeringen 1, 2007)  

 

Det var alltså från början tänkt att den högre utbildningen skulle innehålla två 

utbildningsnivåer; grundnivå och avancerad nivå, till detta har dock en tredje nivå adderats, 

det är forskarnivån. Som följd av detta uppkom även ett sjunde operativt mål; 

- Forskarutbildning är en tredje utbildningsnivå inom högre utbildning 

(Regeringen 2, 2004)  
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Bolognaprocessens uppföljningsgrupp (BFUG, the Bologna Follow-Up Group) har 

regelbundet sammankomster åtminstone varje halvår. BFUG består av representanter från 

de 46 länderna, ytterligare en fullvärdig medlem i Europeiska Kommissionen och åtta 

konsulterande medlemmar bestående av olika typer av europeiska organisationer. Vid 

mötena följer gruppen upp hur arbetet fortlöpt sedan sist och riktlinjer för vad som ska 

göras till nästa möte formuleras. Förutom dessa uppföljningsmöten hålls även seminarier 

runt om i Europa där olika ämnen behandlas, ”personalens rörlighet och 

pensionsöverenskommelser” är ett exempel. Sammanträdena är öppna för alla inblandade i 

den högre utbildningen och från dessa seminarier hämtar bland andra BFUG viktig 

information. (The Official Bologna Process Website 2, 2007) 

  

Bologna Deklarationen är en vilje – och ambitionsyttring från länderna som skrivit på, alltså 

inte ett bindande dokument i juridisk mening. Dokumentet behandlar dock frågor som finns 

reglerade i respektive lands lagstiftning och därmed medför processen i vissa fall 

lagändringar. Bolognaprocessen är mycket dynamisk och har redan lett till omfattande 

förändringar i en stor del av de deltagande ländernas högre utbildning. (Regeringen 3, 2007) 

Det är inte helt lätt att genomföra förändringarna som krävs. Ett av problemen som uppstått 

vid implementeringen av Bolognaprocessen i de olika länderna, är att de finansiella medlen 

inte har varit tillräckliga för att fullt ut genomföra arbetet. Det har visat sig att även i de fall 

där det från början fanns tillräckliga ekonomiska medel, har dessa inte använts effektivt nog 

för att uppnå de önskade målen, de har alltså slösats bort. Diskussioner har även pågått 

angående huruvida Bolognaprocessens mål har förmedlats till medlemsländerna tillräckligt 

tydligt. Forskare menar att för att skapa en tillräckligt stor drivkraft i detta svåra arbete krävs 

det att alla inblandade verkligen förstår vikten av ett gemensamt europeiskt område för den 

högre utbildningen. (Kettunen, Juha, Kantola, Mauri. 2006. Sid 4) 

 

3.1.1 Sveriges anpassning 

Innan den 30 juni 2007, var de olika examina i Sverige uppdelade i generell examina och 

yrkesexamina. De generella examina var: högskoleexamen, kandidatexamen, 

magisterexamen med ämnesdjup och magisterexamen med ämnesbredd. För avklarad 

magisterexamen med ämnesdjup krävdes minst 160 poäng (enligt gamla poängsystemet), 

vilket innebar fyra års studier, varav 80 poäng skulle genomföras inom huvudämnet. Det 

krävdes även att studenten gjorde ett examensarbete omfattande 20 poäng, eller två 

examensarbeten på vardera 10 poäng.(Högskoleverket 1, 2007) 

 

På följande sida visas en modell, figur 3, över hur Bolognastrukturen är utformad i renodlad 

form, så som den var tänkt att användas. I sista kolumnen framställs Sveriges anpassning, 

vilken har ett flertal olika nivåer på utbildningen, närmare bestämt sex.    
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Figur 3. Examensbeskrivning 

 
Källa: Avotie & Pahlberg (2007) 

 

Enligt den nya svenska strukturen läses magisterexamens tre första år på grundnivå, och 

därefter ett år på avancerad nivå, detta illustreras i figur 4. Utöver magisterexamen, som 

fanns att läsa även innan det nya systemet infördes fast då med andra krav, finns nu även en 

masterexamen, som innebär två år på avancerad nivå. Förutom dessa två generella examina 

tillkommer ett antal olika yrkesexamina på samma nivå, däribland den nya 

civilekonomexamen. (Högskoleverket 2, 2007) 

 

Figur 4. Universitets och- högskoleutbildning 

 
Källa: Högskoleverket 2, 2007 (egen bearbetning) 

 

3.2 Civilekonomexamen 

I en motion till riksdagen i september 2005, skrev Tobias Billström (m) ett förslag till 

riksdagsbeslut angående en ny yrkesexamen med benämningen civilekonomexamen. 

Motiveringen till varför en sådan examen skulle införas löd; ” Den fyraåriga 
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ekonomutbildningen (tre + ett år alternativt fyra år) borde få status som yrkesexamen, och 

detta borde regeringen snarast ta initiativ till. En yrkesexamen medför ökad förutsebarhet 

för såväl studenter och arbetsgivare som för blivande studenter, genom att det då finns 

riktlinjer för vad examen ska innehålla. För civilekonomexamen ska då krävas fyra års 

studier, det vill säga kandidatexamen plus en ettårig masterexamen (magister). 

Yrkesexamen får effekten av att vara en slags VDN-deklaration.” Med VDN-deklaration 

menas alltså att denna examen skulle få en såkallad ”kvalitetsstämpel”. Vidare i motionen 

refererar Billström till SCB: s3 statistik över ekonomiutbildningarnas popularitet i landet, 

vilket har medfört en övervikt av nyutexaminerade ekonomer, som resulterat i en hög 

arbetslöshet inom denna yrkesgrupp.  Enligt motionen, med hänvisning till högskoleverket, 

skall akademiker med en yrkesexamen, till exempel civilingenjörer och läkare, ha det 

”lättare” att få ett arbete efter avklarad utbildning än de examinerade med en generell 

examen, som till exempel samhällsvetare. I förslaget lyfts även strukturen av den nya 

examen fram, med en formulering liknande en civilingenjörsexamen. Den internationella 

benämningen för civilekonomexamen planeras bli, Master of science in Business 

Administration and Economics. (Billström, 2005) 

  

Senare samma år, oktober 2005, skrivs en motion av Annelie Enochson (kd) och Stefan 

Attefall (kd), med liknande innehåll som Billströms, men med fokus på de möjligheter som 

en civilekonomexamen skulle innebära. De menar att det med en yrkesexamen för 

ekonomer, blir lättare för både studenter och arbetsgivare att se vad utbildningen innebär 

då tydliga direktiv finns för vad denna examen skall innehålla. Möjligheten till variation och 

differentiering med den nya yrkesexamen tas upp. Dock måste denna valfrihet hållas inom 

utbildningens ramar. Visionen är att studenten skall känna en trygghet i sin utbildning och 

vara medveten om dess relevans. Detta uppnås då även näringslivet får vara med att granska 

utbildningen, vilket också tros leda till en ökad anställningsbarhet. (Attefall & Enochson, 

2005) 

3.2.1 Civilekonomexamens syfte 

I ett pressmeddelande den 19 januari 2006, annonserade Leif Pagrotsky, Utbildnings- och 

kulturminister, om den kommande civilekonomexamen och dess ambitioner att kunna ge 

ekonomiutbildningen ett ordentligt kvalitetslyft. I pressmeddelandet staplades ett antal 

punkter upp, för att belysa examenspaketets syfte att; 

- Vid avslutad ekonomiutbildning erhålla civilekonomexamen 

- Göra det möjligt för Högskoleverket att kvalitetsutvärdera 

ekonomiutbildningen. 

- Få en klarare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. 

- Stärka ambitionsnivån på utbildningen med hjälp av tydligare krav. 

                                                 
3 Statistiska centralbyrån 
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- Internationaliseringen inom ekonomiprogram fortlöper, med stöd av bland 

annat Bolognaprocessen. 

- Bredda studenternas arbetsmöjligheter genom att fler främmande språk 

läses. 

(Pagrotsky, 2006) 

 

3.2.2 Beslut 

Den 23 november 2006, tog regeringen beslut om en examensbeskrivning för 

civilekonomexamen. ”Civilekonomexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå i den nya 

utbildnings- och examensstruktur som införs juli 2007, det så kallade Bologna-systemet”, 

skrev Utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande den 23 november 2006. 

(Regeringen 4, 2006) 

 

Utöver de generella krav som högskolelagen (HL) och högskoleförordningen (HF) ställer, skall 

den nya civilekonomexamen innehålla vissa förutbestämda mål, vilka formulerats i 

examensbeskrivningen. I denna beskrivning går endast två stora skillnader, i förhållande till 

en generell magisterexamen, att urskilja: Det skall ingå undervisning i ledarskap, och 

examensarbetet skall omfatta 30 högskolepoäng. Även då utbildningens sista år innebär 

studier på enbart avancerad nivå, finns inga bestämmelser om att studenten skall ha fullgjort 

en kandidatexamen. Civilekonomexamen ses alltså som en sammanhållen utbildning om 240 

högskolepoäng, där ansökan sker till ett utformat program. Trots att detta är en nyutformad 

examen finns det möjlighet för en student, som påbörjat en ekonomiutbildning innan juli 

2007, att ”hoppa på” det nya programmet, i den mån denne uppfyller kraven.  

(Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 2007, s. 9-11). För mer utförlig information 

om examensbeskrivningen, se bilaga 1. 

  

3.2.3 Ansökan om rätt att utfärda civilekonomexamen 

Den första ansökningsperioden för utfärdande av civilekonomexamen hölls under våren 

2007. Högskoleverket fick in ansökningar från 23 lärosäten, vilka skulle bedömas av en 

sakkunniggrupp som under perioden även kom att utforma de krav och kriterier som i 

framtiden kommer att ligga till grund för examensprövningar. Det faktum att dessa kriterier 

inte var formulerade redan innan ansökningsprocessen, försvårade chansen för lärosäten 

med strävan att ge ut civilekonomexamen. De lärosäten som beviljades examensrätt var; 

Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Stockholms Universitet,  

Umeå Universitet och Växjö Universitet. (Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 

2007 s. 5-9)  
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För att ett lärosäte skulle medges examensrätt, efterfrågade den sakkunniga gruppen bredd i 

utbildningens första tre år, i form av väl utarbetade kursplaner av disputerade4 lärare. Såsom 

i de traditionella ekonomiutbildningarna ska även civilekonomexamen innefatta; 

företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Inriktningen inom området 

företagsekonomi bör vara; ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring, organisation och 

redovisning. Det fjärde året förutsätter att utbildningen kan tillhandahålla ett visst djup och 

lägsta valfrihetsgrad i de kurser som erbjuds. Detta medför även ett stort krav på 

lärarkompetens och kapacitet.  Lärarna skall vara disputerade och minst en skall ha 

docentkompetens. På den avancerade nivån skall även en forskningsanknytning till varje 

examensinriktning finnas. Utbildningen skall även innehålla olika moment med praktisk 

träning, såsom rollspel eller fallstudier. En del som blir alltmer viktig i utbildningen, är det 

examensarbete studenten gör under hela den sista terminen, stor vikt läggs därför på att 

kunna tillgodose studenten med tillräcklig handledning från lärare. Möjligheter för den 

studerande att läsa en del av sin utbildning i utlandet skall finnas vid lärosätet. 

(Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 2007 s. 12-14) Se bilaga 2 för den mall 

sakkunniggruppen följde vid bedömning av alla de sökande lärosätena.  

 

3.2.4 Mälardalens Högskola 

Mälardalens Högskola föll på flera av de punkter sakkunniggruppen satt upp för bedömning 

av examensrätt. När det gäller de inriktningar Högskolan sökt för, saknades en inriktning mot 

marknadsföring, därmed uppfylldes inte kraven för innehåll. Skolan saknar även en 

docentkompetent lärare inom ämnet redovisning. Det ansågs inte heller finnas tillräckligt 

många lärare inom detta ämne, då de räknat med en ansökningsfrekvens om 200 studenter.  

(Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 2007 s. 51) 

3.3 Civilekonomerna 

Fackförbundet och intresseorganisationen Civilekonomerna har varit verksamma sedan 70 år 

tillbaka. De öppnade sitt eget kansli 1998, dessförinnan köpte de kanslitjänsterna av 

Civilingenjörsförbundet.5 Förbundet är till för såväl civilekonomer som redan befinner sig ute 

i arbetslivet, som för civilekonomstuderande. De har cirka 10 000 studerandemedlemmar 

och cirka 23 500 yrkesverksamma medlemmar, och de arbetar med frågor som behandlar 

medlemmarnas yrkesutövning, utbildning och arbetsvillkor. (Civilekonomerna 1, 2008) Att 

vara medlem i Civilekonomerna innebär att man har möjlighet att utnyttja bland annat 

användbar lönestatistik, inkomstförsäkring vid arbetslöshet, karriärseminarier och 

organisationens sakkunskap inom det arbetsrättsliga området. (Civilekonomerna 2, 2008) 

                                                 
4 Detta innebär att läraren har deltagit i en akademisk sammankomst, där denne försvarat sin doktorsavhandling 
(Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok, 2001). 
5 Alexander Beck, Telefonintervju, 2008-05-05. 
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Detta är saker som kanske främst kommer till användning när man är färdigutbildad, men 

förbundet erbjuder även användbara tjänster till studerandemedlemmarna. De delar med 

sig av kunskapen om civilekonomernas utveckling och karriärer, tillgång finns till seminarier 

och föreläsningar och fördelaktiga försäkringslösningar. (Civilekonomerna 3, 2008)  

Civilekonomerna har delat ut, och delar fortfarande ut, diplom till nyutexaminerade 

studenter. Studenten måste själv ansöka om detta diplom och för att få ut det krävs det att 

han eller hon har läst den ämneskombination organisationen kräver: 

- lägst kandidatexamen eller liknande som omfattar minst 180 högskolepoäng  

- utbildningen måste inkludera totalt minst 120 hp i företagsekonomi och/eller 

nationalekonomi varav minst 90 hp i något av dem samt ytterligare 30 hp i övriga 

ekonomiska ämnen. Till övriga ekonomiska ämnen räknas exempelvis kurser inom 

juridik, informatik, ekonomiska geografi, ekonomisk historia, statistik och 

handelsrätt.  Även traditionella företags- och nationalekonomikurser räknas som 

övriga ekonomiska ämnen  

- övriga poäng är valfria 

(Civilekonomerna 4, 2008) 

I utvecklingen av den nya civilekonomexamen har Civilekonomerna spelat en stor roll. Dess 

styrelse och fullmäktige har varit mycket drivande i frågan och är positivt inställda till denna 

yrkesexamen.6 

 

3.4 Anställningskrav 

Det blir tydligare och tydligare att det inte bara är utbildning och arbetslivserfarenhet som 

spelar roll vid en rekrytering. Ordet ”kompetens” används ofta i dessa sammanhang, men 

kompetens måste alltid relateras till något specifikt sammanhang. En persons kompetens 

beror alltså på den reella arbetssituation han eller hon befinner sig i. Kompetensblomman, 

se figur 5 på följande sida, illustrerar de olika delarna av den totala kompetensen, och visar 

på ett påtagligt sätt att kompetens som har med tidigare arbeten och utbildning att göra 

bara utgör en liten del av vad en person kan tänkas tillföra. (Lundmark, 1998 s. 34) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Alexander Beck, Telefonintervju, 2008-05-05. 
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Figur 5. Kompetensblomman 

 
 

 

Källa: Lundmark, Annika. (1998) Sid. 35. 

 

Ett bra exempel där detta blir tydligt är det om två personer som söker samma arbete. Den 

ena med toppbetyg från gymnasiet, han har snabbt och med goda resultat tagit examen från 

universitetet. Under sin studietid hade han få fritidsintressen och lade all kraft på studierna 

och efter avslutad studietid anställdes han direkt som revisorsassistent på en revisionsbyrå. 

Den andre tog studenten med medelmåttiga betyg och kom därefter med väldigt liten 

marginal in på ekonomprogrammet. Det krävdes många år innan han till slut tog sin examen, 

detta på grund av resor, engagemang i kårverksamheten. Innehållsmässigt var den examen 

han till slut tog slätstruken. Han har dock fått godkänt på samtliga tentor, och direkt efter 

examen fick han jobbet som platschef i Benidorm på ett svenskt resebolag. Det finns många 

sätt att värdera dessa två personers lämplighet vid en eventuell anställning. Det kan mycket 

väl vara så att de befinner sig på samma nivå om de tilläts skriva ett begåvningsprov, och vid 

en intervju visar det sig kanske att den förste arbetade mycket målmedvetet och ambitiöst 

medan den siste tränade upp sin sociala förmåga mycket under studietiden och lärde sig 

därmed att kommunicera med många olika typer av människor. Exemplet beskriver vidare 

hur den förstnämnde senare stannar upp i yrkesutvecklingen och på grund av sina brister i 

kommunikationen med andra når han inte framgång inom revisionsyrket. Tvärtom blir 

kanske den sistnämnde mycket framgångsrik, men har dock inte det tålamod som krävs för 

att stanna kvar inom företaget eller yrket. Med dessa två personer som utgångspunkt 

beskrivs det hur det i vissa sammanhang handlar om att en person måste fungera över en 

speciell minimitröskel. Minimitröskeln i detta fall är en examen. De som inte når upp till det 
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är inte aktuella för jobbet, men har personen väl kommit över denna tröskel kanske inte ett 

stort tillskott utöver den krävda examen medverkar speciellt mycket till framgång i arbetet. 

Engagemang, intresse och motivation kan då väga tyngre. (Prien, 1992 s. 94-95)  

 

Det kan som arbetsgivare vara svårt att få grepp om de egenskaper som inte går att 

precisera på papper, då kan det vara nyttigt att utföra någon typ av personlighetstest. Den 

arbetssökande får vid intervjutillfället fylla i ett frågeformulär och till följd av det mäts och 

registreras individens personlighet. I dessa formulär besvarar personen bland annat hur han 

reagerar i olika situationer och vad han har för attityder till olika typer av lägen. Det är dock 

inte helt säkert att dessa frågeformulär blir tillförlitliga, för att de ska bli användbara krävs 

det att: 

- personen som fyller i formuläret svarar sanningsenligt 

- personen som svarar anser att frågorna är relevanta för bedömningen av 

förutsättningarna för det aktuella arbetet 

- formulären uppfyller tillräcklig validitet, alltså att de genererar information som kan 

ligga till god grund för urvalsbesluten 

(Prien, 1992 s. 129-132)   

 

När ett företag kallat en person till intervjun, och intervjutillfället är genomfört ingår det 

oftast i den rekryteringsansvariges arbetsuppgifter att ringa till personens angivna referenser 

och samla information från personer som tidigare arbetat med, eller över, den 

arbetssökande. Fyra viktiga frågor som då kan ställas är: 

- Dök personen upp på jobbet vid angiven tid? 

- Gav personen god service till kunder, kollegor och andra? 

- Samarbetade personen väl med personer i dess omgivning? 

- Skulle du anställa personen igen om det dök upp en ledig plats?  

Ett klart och tydligt ”ja” som svar på alla dessa frågor kan tolkas som att personen i fråga 

kommer att vara ett mycket bra tillskott i gruppen. (Kagan, J. M., 2008 s. 3) 

 

3.5 Revisorsnämnden 

När en arbetssökande söker jobb hos en redovisnings- och revisionsbyrå med målet att bli en 

revisor, finns speciella krav för att denne på sikt skall kunna avlägga revisorsexamen. Det är 

revisorsnämndens uppgift att se till att Sverige har tillgång till revisorer med förmågan att 

revidera olika typer av företag och ekonomiska verksamheter. (Revisorsnämnden 1, 2008)  

 

Revisorsnämnden har utvecklat föreskrifter om vilken teoretisk och praktisk utbildning som 

krävs för att få avlägga revisorsexamen, för detta efterfrågas en teoretisk utbildning om 

minst 180 lästa högskolepoäng inom ämnena: 
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- Företagsekonomi, 90 hp, (redovisning, revision, finansiering, ekonomistyrning och 

organisationslära). 

- Juridik, 45 hp, (handelsrätt och beskattningsrätt). 

- Övriga obligatoriska ämnen, 30 hp, (informations- och databehandling, 

nationalekonomi, matematik samt statistik). 

- Uppsats i valfritt ämne.   

 

Vad gäller handelsrätt, skall en viss inriktning mot associationsrätt, lagstiftning om konkurs 

och obestånd samt förmögenhetsbrott finnas. (Revisorsnämnden 2, 2008) Dessa 

bestämmelser går även att finna i Svensk författningssamling (SFS), ”Förordning (1995:665) 

om revisorer”. 

 

 

 



Ett svenskt påhitt?      M. Hansen, S. Westerlund 
EMPIRI 

21 
 

4 Empiriskt resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med de sex 

respondenterna
7
. Kapitlet presenterar vad de anser om den nya civilekonomexamen samt 

vad kontaktpersonerna vid de utvalda företagen söker för typ av kvalitéer hos en 

arbetssökande. I texten kommer fortsättningsvis benämningen arbetssökande syfta till den 

nyutexaminerade studenten. 

4.1 Företagsrespondenterna 

John Hansson arbetar med personalfrågor på Öhrlings PWC och verkar för att stödja den 

operativa verksamheten i olika typer av personalfrågor. Han har en bred uppgiftsbas men är 

något specialiserad på bland annat hälso- och jämställdhetsfrågor, samt att utveckla 

företagets tydlighet när det gäller redovisningstjänsterna. Dessa frågor har Hansson jobbat 

med i knappt åtta år. Patrik Anderbro har arbetat på KPMG sedan 2001 och är numera 

Västeråskontorets chef. Som kontorschef har han hand om strategi-, lednings- och 

personalfrågor, detta arbete tar upp ungefär hälften av hans arbetstid. Resten av tiden ägnar 

han, som auktoriserad revisor, åt lagstadgad revision samt olika rådgivningstjänster. 

Anderbro är alltid med i rekryteringsprocessen och beslutar om vem och hur många som 

skall anställas. Det är dock inte alltid han som leder de olika momenten i dessa 

sammanhang. Marita Lyckstedt har varit anställd på Ernst & Young i cirka 17 år och har 

under hela tiden arbetat mycket med revision, men även med delar som till exempel 

deklaration och ägarfrågor. Idag är hon chef över två kontor, och till följd av det har 

Lyckstedt ett stort personalansvar. Lönesamtal, allmänna personalfrågor och 

utvecklingssamtal är en del av hennes arbetsuppgifter. Lyckstedt har behandlat företagets 

rekryteringsfrågor de senaste tio åren för kontoren i Västerås, Eskilstuna och Strängnäs. 

 

4.1.1 Kunskap på området   

Frågor kring Bolognaprocessen och civilekonomexamen ställdes till var och en av 

respondenterna för att få reda på hur väl insatta de var inom dessa områden. Det visade sig 

att kunskapen var mycket vag. Angående Bolognaprocessen har Anderbro hört att det är 

förändringar på gång, men vet inte exakt vad detta innebär, mer än det som stod i det 

informationsblad som skickades ut till de tre företagsrespondenterna. Detta gällde även för 

                                                 
7 John Hansson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Intervju, 2008-04-30 
Patrik Anderbro, KPMG. Intervju, 2008-04-30 
Marita Lyckstedt, Ernst & Young. Intervju, 2008-04-29 
Alexander Beck, Civilekonomerna. Telefonintervju, 2008-05-05 
Elvy Westlund, Mälardalens Högskola. Intervju, 2008-05-09 
Leena Avotie, Uppsala Universitet. E-postintervju, 2008-05-05  
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de två andra respondenterna, då Hansson och Lyckstedt endast hört talas om ordet 

”Bolognaprocessen”, Hansson har även förstått att det i och med detta tillkommit ett nytt 

poängsystem. Gällande civilekonomexamen har Lyckstedt följt med lite i debatten och 

uppfattat att Mälardalens Högskola ej beviljats rätten att examinera civilekonomer, även 

Anderbro vet att ett fåtal skolor äger rätten att ge ut den nya civilekonomexamen. Hansson 

har hört lite om utvecklingen men inte tagit till sig informationen, en anledning till varför han 

inte satt sig in i diskussionen kring den nya examen menar han är att revisorsnämndens krav 

på utbildning är så tydiga. Kriterierna säger konkret vad en person ska ha läst för att få skriva 

de prov som krävs för att man ska få kalla sig godkänd eller auktoriserad revisor. 

 

4.1.2 Efterfrågade kunskaper och egenskaper  

Enligt Anderbro har de på KPMG historiskt sett alltid anställt civilekonomer, det tror han 

dock kommer förändras i takt med branschens utveckling. Den branschförändring han syftar 

på är slopandet av revisionsplikten för småföretag, vilket innebär att företagen måste 

profilera sig tydligare när det gäller redovisningstjänsterna för att inte förlora kunder då en 

del förmodligen väljer bort revisionen. Detta bidrar till ett minskat behov av revisorer och ett 

ökat behov av redovisningsekonomer. Därmed behöver inte alla de anställer uppfylla samma 

krav vad gäller utbildning. Anderbro anser dock att det ändå kan vara fördelaktigt att ha den 

utbildningsbakgrunden som krävs av en civilekonom, även om det inte vid alla 

anställningstillfällen kommer vara ett krav. Hansson beskriver att grundkravet när de 

anställer ny personal är att personen uppfyller revisorsnämndens krav för att få avlägga 

proven för godkänd och auktoriserad revisor. I de få fall de anställer personer som ej uppnår 

detta krav är målet att de ska läsa in det som fattas inom 5 år. Han påpekar dock att detta är 

något som har förändrats i och med företagets satsning på området affärsservice, vilket 

omfattar redovisningstjänster. När de rekryterar personal avsedda att jobba inom just det 

området, väljer de oftast sökande med arbetslivserfarenhet kring detta, samt en del 

gymnasieekonomer.  

 

När de på Ernst & Young söker nyutexaminerade studenter tittar de mycket på betyget man 

fått i kursen som behandlar redovisning och revision, ett bra betyg i detta ämne är en fördel 

men fäller inte avgörandet i valet mellan de sökande, menar Lyckstedt. Både Anderbro och 

Hansson säger att betygen spelar en viss roll när de rekryterar personal, den förstnämnde 

menar att G är ett okej resultat men att ett VG visar ett sorts driv hos personen som den 

sökande kan ha nytta av i arbetet på KPMG. Han tar dock upp ett exempel med en sökande 

som hade högsta betyg i alla ämnen, eget företag och andra starka meriter. Detta driv 

resulterade i att personen inte blev aktuell för jobbet. Uppfattningen var att han eller hon 

saknade det tålamod som krävs för att bli revisor, då vägen dit är en lång process. Hansson 

beskriver att han är intresserad av att veta varför betygen ser ut som de gör, hur den 

sökande har skött och lagt upp sin studietid är intressant.  Lyckstedt berättar att de även är 
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intresserade av inom vilket område de sökande valt att skriva sina kandidat- respektive 

magisteruppsatser, ämnena bör kretsa kring redovisnings- och revisionsområdet. Hon menar 

att om en arbetssökande valt att skriva båda uppsatserna inom till exempel marknadsföring 

har denne inte stor chans att gå vidare i rekryteringsprocessen. Samtliga respondenter är 

överens om att mediokra betyg kan förklaras, och vägas upp, av att personen i fråga valt att 

inte enbart fokusera på skolan under studietiden. Ett extrajobb, medverkan i 

kårverksamheten eller någon idrottsutövning kan ge förståelse till detta och ses som något 

positivt. Lyckstedt framhåller att det man gjort på sina sommarlov och mellan gymnasiet och 

de högre studierna har en viss betydelse. Har personen rest en längre tid eller jobbat med 

något som har med det arbete han eller hon söker att göra, har denne förtur till en intervju 

jämfört med en person som inte gjort något betydelsefullt under denna tid.  

Gymnasiebetygen är något som företagen använder som en liten del av beslutsunderlaget. 

Hansson och Lyckstedt berättar att betygen från gymnasiet ofta kan ge en historia om 

personen och dess skolgång. Har den sökande till exempel bristfälliga gymnasiebetyg men 

väldigt fina betyg från den eftergymnasiala utbildningen, är de ofta intresserade av att veta 

vad detta beror på.  

 

Hansson säger, att eftersom personalen har mycket kundkontakt och är företagets ansikte 

utåt, är den sociala kompetensen av stor vikt. Då det handlar om att leverera en tjänst, är 

det viktigt att den anställde har vad som krävs när det gäller att kommunicera och skapa 

förtroende. Han beskriver att det är viktigt att personen känner sig trygg i interaktionen med 

både kunder och kollegor. När KPMG rekryterar personal som inte kommer direkt från 

högskola eller universitet, utan har en viss arbetslivserfarenhet, läggs större vikt vid den 

sociala kompetensen och den personkemi som uppstår under intervjutillfället, än den 

meritbakgrund den sökande har. Givetvis måste personen dock ha en anständig bakgrund. 

Det är även mycket viktigt att denne passar in i gruppen, vilket Anderbro jämför med sin 

erfarenhet som bandyspelare på elitnivå, då en spelare måste hitta sin plats i laget för att 

såväl han som laget ska uppnå det bästa resultatet.  Lyckstedt menar att den sociala 

kompetensen fångas upp på intervjun, det är viktigt att personen är utåtriktad och inte 

känns allt för obekväm i samtalet med en främmande människa. Då mycket av arbetet på ett 

företag inom branschen bygger på att de anställda samarbetar och lär av varandra påpekar 

alla respondenterna att den arbetssökandes samarbetsförmåga har en stor betydelse. 

Lyckstedt påpekar att detta kan vara svårt att kontrollera under en intervju, men ett sätt kan 

vara att se på hur den sökande skrivit sin kandidat- och magisteruppsats, i grupp eller 

ensam.  

 

När det gäller den sökandes personliga värderingar, i form av till exempel etik och moral, är 

alla överens om att detta väldigt sällan visar sig under intervjutillfället. Anderbro menar att 

alla är ”praktexemplar” vid en arbetsintervju. Enligt Hansson förutsätts det att den 

arbetssökande är ärlig och har sunda värderingar, och om en öppen och uppriktig atmosfär 

inte uppnås vid intervjutillfället kan det betyda att personen inte längre är aktuell för jobbet. 
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Lyckstedt påpekar att den typen av personliga värderingar som skulle kunna uppfattas som 

negativa, inte har någon större betydelse såvida det inte handlar om extrema åsikter.  

Ett hjälpmedel som ofta nyttjas av företag i allmänhet under rekryteringsprocessen är olika 

typer av tester. Lyckstedt berättar att de arbetssökande på Ernst & Young får gå igenom två 

intervjuer och att de inför det andra intervjutillfället får genomgå ett personlighetstest. 

Detta görs via Internet och utformas av specialister som sedan framställer en 

personlighetsprofil, det är dock tal om att i framtiden designa nya kunskapstest där den 

sökandes matematiska och verbala kunskaper sätts på prov. Även på Öhrlings PWC använder 

de sig av ett personlighetstest vid i stort sett alla rekryteringar, Hansson berättar att de på 

det här viset får ett bra grepp om personen och testet kan visa hur personen agerar i olika 

situationer. En sökande som är ärlig om sig själv i testet, även då svaren inte alltid är 

smickrande, kan tänkas vara ärlig även i andra situationer. Anderbro berättar att de på 

KPMG inte utformar några egna tester, men tror att det är bra och säger att detta görs av en 

rekryteringsfirma i de fall de anlitar en sådan.  

 

Att det är positivt att en arbetssökande har en viss kännedom om det företag han eller hon 

söker jobb hos, är samtliga respondenter ense om.  Detta visar att den sökande har tänkt till 

och är intresserad. Hansson påpekar dock att det är svårt att veta om intresset är genuint 

eller om det är strategiskt uttänkt för just det specifika intervjutillfället. Att den sökande 

även ställer egna frågor om företaget och yrket, menar Hansson är något positivt.  Anderbro 

tycker att det är till den sökandes fördel om denne påvisar kunskap om vad de gör på KPMG 

och även har en viss förståelse för yrket. De tre företagen kan alla ge exempel på situationer 

då den arbetssökande har för stor kännedom om företaget, och förklarar hur detta kan leda 

till en konstlad och obehaglig atmosfär, vilket också många gånger resulterar i att personen 

ej blir tilldelad jobbet.  

 

4.1.3 Ny på arbetsplatsen 

En nyutexaminerad student är aldrig helt fullfjädrad då de börjar sitt arbete på en 

redovisnings- eller revisionsbyrå, detta påtalar alla de tre respondenterna. På Ernst & Young 

får de nyanställda mycket hjälp och vägledning under hela det första året i företaget, 

berättar Lyckstedt. 

 

 Anderbro menar att revision är något som ingen nyutexaminerad kan bemästra när denne 

kommer som ny till en arbetsplats. Vidare förklarar Anderbro hur den nya medarbetaren i 

vissa fall kan utföra vissa moment, men att denne aldrig kan se sammanhanget eller en 

helhet i arbetet, då detta är något som byggs upp och går från klarhet till klarhet. På KPMG 

har de en utbildningsplan på fem år, där varje färsk nyanställd student inom revisionsyrket 

startar från noll. Vad gäller upprättandet av redovisning, bokslut och årsredovisningar, 

behövs ett mindre stöd och upplärning, säger Anderbro. Vidare påpekar han att det är en 
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fördel om den nyanställde har arbetat extra med liknande arbetsuppgifter vid sidan av sina 

studier, detta är dock inget de förväntar sig.  

Enligt Hansson har de nyanställda i princip de teoretiska förkunskaperna som arbetet kräver, 

men inte förmågan att omsätta dem i praktiskt arbete. Han anser dock att de har de rätta 

förutsättningarna för att, med det stöd som erbjuds, kunna utföra vad som förväntas. När 

frågan ställdes, angående huruvida upplärningen skulle kunna tänkas minska i samband med 

att den nyanställde blivit utexaminerad med den nya civilekonomexamen, var det svårt för 

de tillfrågade respondenterna att ge ett svar. Lyckstedt siade om hur denna examen kanske 

skulle kunna resultera i att studenten kommer ut i arbetslivet med en högre kunskapsnivå. 

Anderbro vet inte riktigt hur denna upplärningsperiod skulle kunna minskas genom att 

förändra de teoretiska studierna. Han tror att den studerande måste komma ut i arbetslivet 

och utöva yrket i praktiken om det skall ge någon effekt. 

 

4.1.4 Lärosätets rykte 

När de tre respondenterna fick frågan om huruvida skolans rykte har betydelse, varifrån den 

nyutexaminerade studenten studerat och/eller tagit ut sin examen ifrån, visade det sig ha en 

väldigt liten betydelse. Hansson menar att även om skolan inte är av allra högsta kvalité, ger 

utbildningen ändå personen förutsättningarna att utvecklas inom företaget. Har man en 

examen så har man, konstaterar Anderbro. Lyckstedt menar att skolans rykte har större 

betydelse i stora städer som till exempel Stockholm, och detta är något som även Anderbro 

och Hansson påpekar under de respektive intervjuerna. Den sistnämnde säger dock att det 

skulle vara intressant att mottaga en ansökan från någon som har studerat på till exempel 

Handelshögskolan i Stockholm. 

 

De valda företagen har alla något sorts utbyte med Mälardalens Högskola. Alla berättar att 

de medverkar på Högvarv, vilket är en sorts arbetsmarknadsdag. Hansson beskriver att 

Öhrlings brukar anordna workshops där de medverkande studenterna får möjligheten att 

lära känna rollen som revisor. De brukar även arrangera såkallade mingelkvällar, då de 

anställda och studenterna kan mötas och tillfälle ges för frågor och samtal kring yrket. 

Tidigare år har Öhrlings även hållit i föreläsningar som ägt rum på kontoret. På KPMG 

innehar flera av de anställda en utbildning från Mälardalens Högskola, och de har 

fortfarande ett intresse av att engagera sig i skolans verksamhet. Dessa medarbetare syns 

ofta på arbetsmarknadsdagar, där de får kontakt med studenter som visar sitt intresse för 

företaget. KPMG är även aktiva under nollningen8 som hålls på Mälardalens Högskola, då de 

bland annat håller i en kubbturnering varje år. De har tidigare år även varit med på en 

”ekonomidag”. Genom dessa aktiviteter anser Anderbro att de på KPMG har en bra insyn i 

studenternas studiegång. Ernst & Young brukar agera sponsorer under studentolympiaden, 

som hålls under nollningen, berättar Lyckstedt.  

                                                 
8 Introduktion av nya studenter. 
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Det faktum att Mälardalens Högskola inte beviljades examensrätt under våren 2007, menar 

de tre företagen inte har någon negativ betydelse för det fortsatta samarbetet. Anderbro 

hävdar tvärtom att det kanske vore bra om den samverkan som nu sker utvecklas ytterligare. 

Enligt Hansson har Öhrlings behov av studenter som är villiga att arbeta i Västerås eller 

Eskilstuna, följaktligen vill de fortfarande ha kontakt med de som studerar på de orterna. 

Han berättar vidare att det är en fördel om man bor, och har bott en tid, på orten man väljer 

att arbeta på då en stor del av arbetet går ut på att skapa nätverk. Har personen kontakter 

som är verksamma i Västerås är detta självklart ett plus.   

 

4.1.5 Hur värderas den nya civilekonomexamen och civilekonomernas diplom? 

I dagsläget anser Lyckstedt att det inte har någon betydelse om den sökande innehar en 

traditionell magisterexamen eller den nya civilekonomexamen, då båda ger behörighet. 

Enligt Hansson och Anderbro kommer revisionsnämndens kriterier att styra över vilka krav 

på examen de ställer på de blivande revisorer de anställer. Med detta menar dem att det för 

tillfället räcker med den nuvarande magisterexamen på 240 hp. Anderbro tycker att det 

diplom Civilekonomerna delar ut till de som uppfyller kraven, är ett bra certifikat på att en 

person har vad som krävs för att kunna arbeta på en redovisnings- och revisionsbyrå. 

Lyckstedt menar att detta diplom inte är av särskilt stor vikt när de rekryterar ny personal.  

4.2 Alexander Beck  

Alexander Beck är utredningschef på Civilekonomerna och har varit aktiv inom 

organisationen ända sedan 1990 då tjänsterna köptes av Civilingenjörsförbundet. Han var en 

av de första som anställdes 1998 då förbundet öppnade det egna kansliet och arbetar 

dagligen med samhällspolitiska frågor som arbetsmarknad, utbildning och forskning. Han 

berättar att han är en av de som har varit, och fortfarande är, drivande i utvecklingen av 

ekonomiutbildningen.  

 

4.2.1 Civilekonomerna och den nya civilekonomexamen 

Civilekonomernas definition av titeln ”civilekonom” har blivit praxis på arbetsmarknaden. De 

har hela tiden jobbat med kvalitetsfrågor kring utbildningen, och ett av målen är att göra 

den internationellt gångbar. Kvalitetsresonemang med olika lärosäten har genomförts för att 

höja kvalitén på utbildningarna dessa erbjuder. Förbundet har alltid funderat på en 

ackreditering av utbildningen, då de anser att det är mycket viktigt att göra den tydlig så att 

studenterna vet vad de ger sig in i och vad utbildningen till slut resulterar i. Den svenska 

magisterexamen infördes 1993, syftet var då att det fjärde, och sista året, skulle studeras på 
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magisternivå. Detta blev dock inte resultatet, det sista året, magisteråret, befann sig ändå på 

kandidatnivå och försöket att höja kvalitén på utbildningen misslyckades, enligt Beck. 

Civilekonomerna såg bakslaget som ett stort problem. Både Beck och organisationen 

Civilekonomerna i stort är därför mycket positivt inställda till den nya civilekonomexamen 

och har varit starkt drivande i frågan.  

 

Beck tycker att skillnaden mellan den nya civilekonomexamen och en traditionell 

magisterexamen är stor. Att ta en magisterexamen innebär att man läser tre + ett år och det 

skiljer mycket mellan grundkraven på dessa år från lärosäte till lärosäte, och möjligheten 

finns att välja många olika inriktningar. Den nya yrkesexamen har mycket mer reglerade 

krav, och tydligheten på vad den ska innehålla är större. I den nya civilekonomexamen ska 

ett etikspår och managementtänkande genomsyra hela utbildningen, och det är något 

studenten kommer ha nytta av när han eller hon till slut kommer ut i arbetslivet. Beck 

påpekar tydligt att rätten att ge ut en magisterexamen är generell, alla lärosäten har rätt att 

utfärda den. Det faktum att det krävs godkännande av Högskoleverket för att ge ut 

civilekonomexamen ser han som en stor skillnad. Det betyder att Högskolan har rätt 

kompetens, och därmed att lärosätet där man har studerat har möjlighet att erbjuda hög 

kvalité på utbildningen. Att det är formell skillnad mellan de två examina är självklart 

understryker Beck, han har dock lite svårare att svara på om det är skiljaktigheter i 

kunskapen man erhåller med den ena eller andra examen. Möjligheten finns att den 

generella magisterexamen till slut blir en spegelbild av den nya yrkesexamen. Han tycker att 

alla studenter förtjänar mer kompetenta lärare och mer undervisningstid, i stället för de 

cirka sex timmar per vecka ekonomistudenter har i dag, och hoppas att den nya 

yrkesexamen kommer resultera i detta. Enligt rapporter som Högskoleverket sammanställer 

varje år, finns ett tydligt samband mellan tydlighet i examen och möjlighet att etablera sig i 

arbetslivet. Läkare, lärare, civilingenjörer och andra med yrkesexamina alltid har en mycket 

hög etableringsgrad, samtidigt som de som läst konstnärliga program har mycket låg sådan. 

Ekonomer placerar sig där emellan och det tror Beck kommer förändras i samband med att 

civilekonomexamen är en yrkesexamen. Han beskriver hur samhällsvetare och ekonomer 

tidigare befann sig i samma grupp och att dess examina hade benämningarna fil.kand. och 

fil.mag. Efter påtryckningar från Civilekonomerna delades denna grupp upp och 

ekonomernas examina som benämndes ekon.kand. och ekon.mag., blev därmed tydligare. 

Etableringsgraden var högre för denna grupp än vad som tidigare hade visats. De höjda 

kraven och den ökade tydligheten på den nya yrkesexamen får förmodligen effekten av en 

ännu högre etableringsgrad, menar Beck. 

 

4.2.2 Civilekonomexamens innebörd för utbildningen 

Den nya yrkesexamen kommer att innebära en kvalitetshöjning av den svenska 

ekonomiutbildningen. Idag ges drygt 100 ekonomutbildningar på 26 olika lärosäten och Beck 
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påpekar att det är för mycket för att kvalitén ska kunna vara hög överallt. Han menar att det 

som arbetsgivare måste vara oerhört svårt att veta vad som kan anses vara bra och 

överhuvudtaget vad den aktuella magisterexamen innefattar. Beck tror att arbetsgivarna så 

småningom kommer att inse att det krävs mycket av ett lärosäte för att få utfärda 

civilekonomexamen, och att detta betyder att utbildningen har varit på en hög nivå. Att 

Högskoleverket agerade hårt i bedömningen av de lärosäten som ansökte om examensrätt, 

ser han enbart som positivt. Han menar vidare att om alla som ansökte hade fått rätten att 

examinera enligt det nya systemet hade den nya yrkesexamen förlorat sin slagkraft. Om 

Beck själv sätter sig in i scenariot som arbetsgivare hävdar han att valet mellan två, i övrigt 

likvärdiga, kandidater, en med den nya civilekonomexamen och en med en generell 

magisterexamen, skulle vara enkelt. Han menar att den nya examen har en kvalitetsstämpel 

som inte den generella examen har och det skulle medföra att den förstnämnde skulle ha 

företräde till jobbet.  

 

På grund av att det nya systemet nu är infört, finns inte chansen för de ekonomistudenter 

som inledde studierna efter juli 2007 att få ett diplom från Civilekonomerna. Beck menar att 

det skulle vara lite som att slå undan benen för sig själv, att först propagera för en 

civilekonomexamen, och sedan fortsätta ge personer utan denna examen rätt att använda 

titeln. De som påbörjat studierna innan juli 2007 kommer dock ej drabbas retroaktivt, utan 

har fortsatt rätt till diplomet. Trots att möjligheten att få ut diplomet försvinner, kan 

fortfarande de som uppfyller kraven kunna vara medlemmar i förbundet, dessa regler 

kommer inte förändras.   

 

4.2.3 Hur agerar de lärosäten som ännu ej beviljats examensrätt? 

Beck tror att några få av de lärosäten som fick avslag av Högskoleverket kommer att ansöka 

igen, men, som han uttrycker det, ”högst en handfull”. Han menar att många av de som 

ansökte om examensrätt har för mycket att åtgärda, och har därmed inte en chans att 

komma upp till de krav Högskoleverket ställer. De lärosäten som inte sökte om examensrätt 

våren 2007, kommer förmodligen att avvakta och se hur populär denna examen blir hos 

studenter och arbetsgivare, för att sedan bestämma om de ska lämna in en ansökan trots 

det första beslutet. Han siar om att till exempel Uppsala Universitet har en negativ 

inställning till fyraåriga magisterutbildningar och hellre inriktar sig på masterutbildningar. 

Det är mycket viktigt att komma ihåg att civilekonomexamen är en fullfjädrad master, men 

en ettårig sådan. Beck anser att implementeringen av bolognasystemet är underfinansierad, 

och tar ett exempel från Växjö Universitet. Vid det lärosätet fick 150 lektorstimmar, cirka 

225 000 kronor9, att använda vid anpassningen till systemet, vilket är mycket lite i jämförelse 

med de 25 000 000 kronor Handelshögskolan i Bergen, Norge, fick för samma syfte.  

                                                 
9Ulla Pettersson, seminarium 2008-05-16  
150 lektorstimmar * 4 = 600 arbetstimmar 
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4.2.4 Den internationella gångbarheten 

En allmän uppfattning är att den nya civilekonomexamen inte kommer vara gångbar 

internationellt sett då Sverige är ett av väldigt få länder som har gjort det till en fyraårig 

utbildning, samtidigt som andra länder har tre år på grundnivå och två år på masternivå. 

Detta resonemang förkastas dock helt av Beck, som menar att dessa tre + tvååriga 

utbildningar vänder sig till de studenter som ej har ekonomi som grundutbildning. Han 

menar tvärtom att det är många länder som har tagit samma väg som Sverige, och tar 

England och Nederländerna som exempel. Beck resonerar vidare att ett av syftena med 

Bolognaprocessen var att korta ned utbildningarna, och menar därför att det vore väldigt 

dumt att i Sverige förlänga dem. Bolognaprocessens mall är att det ska studeras tre år på 

grundnivå, två år på avancerad nivå och eventuellt ytterligare tre år på forskarnivå. Då 

Sverige har en fyraårig forskarutbildning skulle det betyda att det femte utbildningsåret låg 

på forskarnivå. Eftersom väldigt få studenter är intresserade av att läsa på den nivån anser 

Beck att det är totalt onödigt att de ändå ska betala för detta.    

 

 

4.3 Elvy Westlund 

Elvy Westlund är vicerektor på Mälardalens Högskola och chef över akademin där 

ekonomiutbildningen ingår, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Hon tror 

att det, som läget ser ut idag, skulle betyda mycket för lärosätet att tilldelas rätten att få 

utfärda den nya civilekonomexamen. Då studenter kommer att efterfråga den nya 

yrkesexamen, och företagen ännu inte förstått att den, enligt Westlund, är sämre för 

studenterna ur en internationell synvinkel, behöver Mälardalens Högskola beviljas 

examensrätt för att ha en chans att konkurrera med övriga lärosäten. Hon menar att 

eftersom medvetenheten om detta är väldigt liten utanför högskolan, är det extra viktigt att 

följa med i utvecklingen. Med detta som grund berättar Westlund att arbetet med att uppnå 

Högskoleverkets krav pågår för fullt, och målet är att en ny ansökan ska skickas in. Detta vill 

de dock inte göra förrän de är säkra på att beviljas examensrätt. Professorerna har fått i 

uppdrag att; utreda vad som behövs förbättras, utföra dessa förbättringar och sedan ansöka 

på nytt hos Högskoleverket. I skrivandets stund söker Mälardalens Högskola två lektorer 

inom externredovisning och doktorander anställs tillsammans med Örebro Universitet, det 

är mycket viktigt att det syns att de anstränger sig för att förstärka kompetensen. Trots att 

Mälardalens Högskola arbetar för att uppnå kraven är inte Westlund helt positiv till den nya 

civilekonomexamen. Hon menar att Utbildningsdepartementets val att göra den till en 

fyraårig utbildning är ett stort misstag, och påpekar att det valet inte alls följer 

Bolognastrukturen. En kandidatexamen med en efterföljande magister eller master ser 

                                                                                                                                                         
35 000 * 12,16 * 1,5 = 638 400 = Årskostnad/lektor 
638 400 / 1700 ≈ 375,5 = Kostnad/timme/lektor 
375,5 * 600 ≈ 225 000 kronor 
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Westlund som något mycket mer intressant och spännande, då valfriheten och chansen att 

profilera sin utbildning är större än vid en yrkesexamen. Hon siar dock om att företagen 

kommer att se den nya yrkesexamen som något positivt. Anledningen till det är att de som 

anställer är ”gamla” civilekonomer och att de förmodligen gärna anställer personer med 

samma titel som de själva.  

 

Mälardalens Högskola har inte fått några extra finansiella medel för att använda vid 

anpassningen till Bolognastrukturen, utan får själva finansiera detta arbete inom de 

befintliga ekonomiska ramar som redan finns. Westlund tror inte att examensrätten kommer 

att spela en betydande roll i en eventuell förändring av utbildningens innehåll, utan 

understryker att anledningen att Mälardalens Högskola arbetar hårt för att kunna ansöka 

igen är att examen kommer att efterfrågas.        

 

4.4 Uppsala Universitets ställningstagande 

Genom en e-postintervju gjord med Leena Avotie, universitetslektor och prefekt på 

företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet, kunde frågor kring Uppsala 

Universitets agerande gentemot den nya civilekonomexamen få svar. I frågor kring varför 

Uppsala Universitet inte ansökte om examensrätt våren 2007, hänvisar Avotie till det 

konferensbidrag, ”Bolognaprocessen och den svenska ekonomiutbildningen”, som hon och 

Cecilia Pahlberg skrev och presenterade i Norge förra sommaren vid Nordiska 

företagsekonomiska konferensen.  

 

4.4.1 Orsaker kring Uppsala Universitets avståndstagande  

Under januari 2006 var Uppsala Universitet mitt uppe i sitt förändringsarbete kring den 

kommande ekonomutbildning, som skulle komma att innefatta en treårig kandidat- och en 

tvåårig masterexamen. I denna stund annonserade samtidigt Utbildningsdepartementet det 

överraskande förslag om en civilekonomutbildning, innefattande en fyraårig studieperiod. 

Beslutsfattarna på Uppsala Universitet var nu tvungna att överlägga, och noga väga in 

fördelar och nackdelar med denna examen. Frågor kring examen som dök upp var bland 

andra; Hur kan en sådan examen förenas med Bolognaprocessen och dess uppdelning i en 

grund respektive avancerad nivå? Kommer denna fyraåriga utbildning bli användbar 

internationellt sett? Är syftet att alla civilekonomutbildningar i Sverige skall ha samma 

behörighetskrav?  

 

Det spekulerades i att denna examen förmodligen skulle attrahera många studenter.  Flera 

andra företagsekonomiska institutioner i landet planerade att inrätta ett 

civilekonomprogram, trots att många var skeptiska till upplägget av denna då den gick emot 
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Bolognastrukturens syfte. Ett utökat utbildningsprogram och kursutbud skulle medföra 

ökade kostnader i form av bland annat ökade lärarresurser, vilket inget extra resurstillskott 

kunde utlovas till.  Andra nackdelar som tas upp i det konferensbidrag Avotie bifogade i sin 

e-post, var den oro över att ett införande av ett civilekonomprogram skulle påverka deras 

satsning på den nya masterutbildningen negativt, då detta skulle kunna resultera i ett 

mindre antal sökande studenter till denna inriktning. 

 

I tid med Uppsala Universitets övervägande, kom ett yttrande från Handelshögskolan i 

Stockholm, angående den nya civilekonomexamen: ”Att klassa civilekonom som yrke tycker 

vi är befängt i och med att det finns så många olika positioner och jobb som utbildningen kan 

medföra. Dessutom har vi märkt att våra studenter som idag går ut med fyråriga 

ekonomprogram får beteckningen undergraduate utomlands. Så fyra års ekonomiutbildning 

är inte gångbart internationellt. Vi satsar istället helt och fullt på den riktiga 

masterutbildningen såsom den är utformad efter Bolognamodellen, förklarar Lars Bergman, 

Rektor på Handelshögskolan i Stockholm”. (Affärsvärlden, 2007, s. 63-64) Uppsala 

Universitet bestämde sig för att resonera på likartat sätt när de väl skulle besluta om de 

skulle skicka in en ansökan till högskoleverket eller ej. Beslutet blev således att inte ansöka 

om examensrätt beträffande civilekonomexamen.  

 

I det konferensbidrag som Leena Avotie hänvisar till, går det att uttyda en viss kritik mot den 

nya utbildningen och hur det ur kvalitetssynpunkt blir svårt att se hur denna skall kunna leda 

till förbättringar, då förändringen nämligen ska ske under en period då resurser minskat 

samtidigt som studentkullarna har ökat.   

 

Avotie skriver i sin e-post, att det i detta skede är svårt att sia om civilekonomexamens 

betydelse, men att det i dagsläget verkar ganska rörigt, både för studenter och för 

arbetsgivare. Förutom de gamla ekonomutbildningarna kommer det i framtiden att finnas en 

kandidatexamen, två examina på magisternivå (en ettårig post graduate magister och den 

nya civilekonomexamen) samt en examen på mastersnivå (en tvåårig post graduate 

utbildning). Vad gäller Uppsala Universitet och dess framtidsplaner gällande 

examensrättsansökan, kan det komma på tal om: 1) en högre studentpeng för 

civilekonomutbildningen utlovas, eller 2) om universitetets ansökningssiffror börjar se 

katastrofala ut. Om inget utav detta inträffar, kommer Uppsala Universitet att hålla sig till 

Bolognastrukturen och dess kandidat- och tvååriga masterprogram.  
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5 Analys och egna reflektioner 

I det kommande kapitlet analyseras materialet som presenterats i empiriavsnittet med 

utgångspunkt från syftet och den valda referensramen. Detta för att svar till slut skall kunna 

ges på problemformuleringen. 

 

5.1 Bolognaprocessen och civilekonomexamen, vad vet arbetsgivarna? 

Sverige har varit delaktig i Bolognaprocessen sedan dess begynnelse 1999, trots att det har 

gått nio år sedan starten är medvetenheten på arbetsmarknaden nästintill obefintlig. Efter 

utförd undersökning kan det konstateras att arbetsgivarna på de utvalda företagen alla 

någon gång hört talas om namnet, men att ingen kan svara på vad denna process innebär. 

Det gick även att uttyda vissa tecken av skamkänsla på grund av okunskapen. Vad är då 

anledningen till denna brist på kunskap? Vi tror att detta kan bero på att Bolognaprocessen 

är väldigt omfattande och därför svår att få grepp om genom att bara följa med i 

tidningsartiklar, såvida man inte anstränger sig och läser in sig på området. Detta är mycket 

tidskrävande och förmodligen inget dessa arbetsgivare har tid med. Det kan också 

spekuleras i huruvida regering och riksdag kan ha misslyckats i arbetet med att förmedla 

informationen till användarna.  Vi misstänker att formuleringen av Bolognaprocessens syfte 

och följder hade kunnat göras mer lättbegriplig.  

 

Då kunskapen om Bolognaprocessen var så vag hos de tillfrågade arbetsgivarna, var det inte 

förvånande att informationen om den nya civilekonomexamen ej hade nått fram till dem. 

Eftersom ett av civilekonomexamens syften var att öka sambandet mellan utbildning och 

arbetsmarknad, kan det tyckas att även aktörerna på Västerås arbetsmarknad borde ingå i 

detta. I en av de motioner som lämnats till riksdagen, kan man se att tanken var att även 

näringslivet skulle få vara med och granska utbildningen. Om så är fallet, borde inte då 

denna medverkan resultera i att fler delar, alltså inte bara de aktiva i processen, av 

näringslivet upplyses om denna granskning? Att så ändå inte är fallet, kan bero på det 

faktum att Mälardalens Högskola inte beviljades examensrätt, eller att det ännu gått för kort 

tid för att effekterna ska ha hunnit visa sig.  

5.2 Hur kommer företagen värdera den nya yrkesexamen? 

Både Alexander Beck och Elvy Westlund tror att arbetsgivarna skulle välkomna den nya 

yrkesexamen, dock av lite olika anledningar. Enligt Beck är det den nya examens 

kvalitetsstämpel som kommer att attrahera företagen, dock först om några år. Westlund tror 

att det är titeln som lockar, och att de mycket på grund av okunskap kommer förutsätta att 

titeln betyder samma sak som när arbetsgivarna själva tog sin examen. Om vi ska spå in i 

framtiden tror vi att Westlunds resonemang mycket väl kan hålla på kort sikt då kunskapen 
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förmodligen kommer vara liten även de närmast följande åren. I det fallet den nya 

civilekonomexamen får den genomslagskraft som Beck tror, håller även hans resonemang. 

Leena Avotie anser att det finns för många olika varianter av examina, vilket gör det 

förvirrande för både arbetsgivare och studenter. Detta håller vi med om, och tror att det 

även i framtiden kommer att vara svårt för arbetsgivare att skilja på de olika typerna av 

examina. Vi funderar även på om det verkligen kan vara så pass stor skillnad mellan 

utbildningarna att en person med den nya yrkesexamen är mycket mer förberedd för 

arbetslivet än en person med en generell magisterexamen. Kanske blir det i stället så att den 

nya yrkesexamen kommer att fungera enbart som en gallring, de som hade toppbetyg på 

gymnasiet har möjlighet att komma in vid de populära lärosätena med examensrätt. De som 

inte hade lika bra betyg med sig från gymnasiet får nöja sig med att studera vid något av de 

andra lärosätena. Detta kanske kan ses som en extrem situation, då säkert inte alla som vill 

studera ekonomi söker sig till ett lärosäte med examensrätten. Ponera ändå att detta 

scenario inträffar, i det fallet kommer bara de med toppbetyg från gymnasiet examineras 

enligt det nya systemet. Våra tankar om detta är att då allt vi läst och hört under denna 

undersökning bekräftar att betyg inte spelar en avgörande, knappt en betydande, roll vid en 

rekrytering, hur stor vikt kommer då den nya civilekonomexamen att ha?  

 

Arbetsgivarna själva hade mycket svårt att svara på hur de tror att de kommer värdera den 

nya civilekonomexamen, två av dem hävdade dock att det är revisorsnämndens krav som 

kommer att styra i de fall de anställer framtida revisorer. Eftersom de kraven just nu inte 

säger att en framtida revisorsassistent måste läsa enligt den nya civilekonomstrukturen har 

vi svårt att tro att den nya civilekonomexamen kommer få en betydande roll i Västerås. 

Möjligtvis finns det en risk att en del chefer värderar titlar väldigt högt, oavsett om de vet 

vad de egentligen innebär, och i sådana fall får självklart en person utan titeln ”civilekonom” 

svårt att mäta sig med en person som innehar denna. Det har under intervjuerna med 

företagen kommit fram att Civilekonomernas diplom anses vara ett bra bevis på att det man 

har läst på högskola eller universitet håller en viss klass. Med detta som grund kan vi tro att 

det, för de studenter som påbörjade sina studier före juli 2007, innebär en god chans till 

arbete även i konkurrenssammanhang med den nya civilekonomexamen. Lyckstedt svarade 

dock att de inte kommer göra någon skillnad mellan den nya yrkesexamen och en 

traditionell magister, det kan vara ett bevis på att de värderar andra kvalitéer hos den 

arbetssökande högre. Samtidigt kan ett sådant yttrande speglas av den knappa kunskapen 

hon besitter inom detta område. Det finns en möjlighet att arbetsgivarna på eget initiativ 

försöker förbättra kunskapen i samband med att studenter med olika examina i framtiden 

kommer konkurrera om samma arbetsplatser, och arbetsgivarna ställs inför situationer att 

välja mellan dessa.  Om Mälardalens Högskola hade beviljats examensrätt hade företagen i 

Västerås förmodligen vetat att de tidigare, och oftare, skulle ställas inför dessa situationer, 

och svaren på hur de värderar den nya civilekonomexamen kanske då hade blivit 

annorlunda. 
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5.3  Vad kommer den nya civilekonomexamen att betyda för utbildningen? 

Enligt Beck innebär den nya civilekonomexamen en kvalitetssäkring för den utbildning en 

person har genomgått. Vi funderar dock på om en så stark parallell kan dras, då ett av de 

stora kraven för att godkännas av Högskoleverket var att ha ett visst antal disputerade 

lärare. Av egna erfarenheter vet vi dock att en välutbildad lärare inte nödvändigtvis behöver 

betyda en pedagogisk lärare. Det som ofta utmärker en bra lärare är naturligtvis kunskap, 

men minst lika viktigt är motivation att lära ut samt bra kommunikationsförmåga. Detta är 

kvalitéer en disputation nödvändigtvis inte behöver innebära. Enligt det dokument Avotie 

hänvisar till menar skribenterna att den nya examen inte bidrar till en ökad kvalité, snarare 

tvärtom. Då ett större utbildningsutbud medför ökade kostnader, samtidigt som lärosätena 

inte kommer få ökade inkomster i samband med detta, leder förmodligen förändringarna till 

att utbildningen i stort får lida. Vi tror att det krävs ett större bidrag från staten till de skolor 

som önskar anpassa sig till det nya systemet, för att en god effekt ska uppnås.  

 

Den nya civilekonomen är en yrkesexamen, såsom till exempel läkare, civilingenjör och 

lärare. Detta ser representanter från Handelshögskolan i Stockholm som mycket märkligt, då 

en civilekonom kan ägna sig åt en mängd olika yrken. Det är även något vi har funderat 

mycket på, då den nya examen inte leder fram till något specifikt jobb. Denna känsla 

förstärktes då Anderbro påpekade att han har svårt att se att upplärningstiden skulle minska 

i samband med denna nya examen. Vi håller med honom då vi vet att det är väldigt svårt att 

förmedla praktisk kunskap genom teoretiska studier. Vi tror att alla företag har sina egna 

rutiner och arbetssätt, det gör att det blir ännu svårare att förkorta tiden för upplärning. Det 

som skulle kunna göra utbildningstiden kortare är till exempel en praktik inom utbildningen, 

detta är dock förmodligen svårt att uppnå då det finns väldigt många studenter och troligtvis 

inte lika många eventuella praktikplatser i närområdet. Det skulle i vilket fall som helst 

förmodligen vara möjligt att ha en närmare kontakt med näringslivet under studierna, och 

det är även något studenterna vid Mälardalens Högskola efterfrågar. De saknar även en 

högre kvalité på utbildningen, och vill gärna att lärosätet ska beviljas examensrätt. Vi drar 

slutsatsen att de önskar detta på grund av att de tror att examensrätten är lika med en 

kvalitetshöjning. Det är något vi, som tidigare sagts, inte är lika säkra på. Vi är istället av 

åsikten att Mälardalens Högskola skulle kunna spendera pengarna på att förbättra och 

säkerställa kvalitén på andra sätt. Ett bra alternativ skulle kunna vara att, genom 

kontrollanter, frekvent granska standarden på de föreläsningar som erbjuds. Detta för att ta 

fram det bästa hos varje föreläsare som har kunskapen, men som kanske skulle kunna 

utveckla de pedagogiska egenskaperna.   

 

5.4 Efterfrågade kvalitéer  

Om situationen uppstod där en arbetsgivare i framtiden skulle stå i beslutssituationen att 

behöva välja mellan två olika studenter, en med den nya civilekonomexamen och en med en 
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magister och möjligtvis Civilekonomernas diplom, kan vi genom vår undersökning tyda att 

valet inte är självklart. Intervjuerna med företagen gav ett entydigt svar angående den 

ansökandes utbildningsbakgrund och personliga egenskaper. En bra utbildning är långt ifrån 

det enda som krävs för att få drömjobbet, detta stöds av ”kompetensblomman”. 

Redovisnings- och revisionsyrken innebär, i motsats till vad vi uppfattar att många tror, 

mycket kontakt med både kunder och kollegor. Detta faktum gör att det ställs höga krav på 

den anställdes förmåga att samarbeta i grupp, kommunicera väl med omgivningen och 

hantera flera händelser samtidigt. Detta är viktiga egenskaper som även Kagan ämnar lyfta 

fram, genom att ställa de rätta frågorna vid samtal med en arbetssökandes referenser. Dessa 

egenskaper anser vi att en student lär sig väldigt lite av inom utbildningen, utan är ofta något 

personen har naturligt och utvecklar genom livserfarenhet och fritidsintressen. Detta kan 

även vara svårt att se och mäta, men försök till det görs vid vissa arbetsintervjuer och genom 

personlighetstest. Det faktum att den nya strukturen genomsyras av ett etikspår kan vara 

något företag ser som positivt tror vi, eftersom Hansson nämner att god etik är något de vill, 

och förutsätter, att de sökande besitter. Respondenterna vid företagen menar att de 

svårmätta, men viktiga, egenskaperna är något som rekryteraren vid en arbetsintervju bildar 

sig en uppfattning om vid det specifika tillfället, och läser mellan raderna om i en 

arbetsansökan. Efter de intervjuer vi genomfört kan vi utläsa att företagen värdesätter att 

studenten klarat av att ha ”många bollar i luften” under studietiden, snarare än att denne 

har grävt ned sig i kurslitteraturen, och kanske gått miste om att utveckla dessa efterfrågade 

sociala egenskaper. Ett exempel på detta presenterades även i referensramen, vilket visar 

att detta inte är en slump. Att den arbetssökande har vilja och motivation, är något som kan 

genomlysas via den kännedom de uppvisar om företaget han eller hon söker jobb på, då det 

visar att den sökande har lagt ner kraft och energi på att söka denna information. Denna vilja 

och motivation är något som de tillfrågade företagen ser positivt på, och uppmuntrar till, så 

länge den inte blir överdriven. Dessa egenskaper anser vi kommer som en följd av att en 

person trivs med det yrkesval som denne gjort, och är inte något man kan läsa sig till.  

5.5 Betydelsen av lärosätets anseende 

Alla intervjuade representanter från företagen förnekar att ett lärosätes rykte skulle vara 

betydande vid en eventuell anställning av en nyutexaminerad student.  De tror dock att 

betydelsen av det är större i storstäderna. Att de upplever detta tror vi kan bero på att 

utbudet av nyutexaminerade studenter och konkurrensen om de attraktiva jobben är högre i 

de större städerna. Vi förmodar att det på grund av detta blir viktigare att profilera sig med 

hjälp av meriter på papperet, och ett välrenommerat lärosäte då kan förstärka den sökandes 

position. När respondenterna svarar på detta vis tyder det på att de inte får många sökande 

från de större städerna, hade de fått det kanske de hade svarat annorlunda. Hansson sa att 

han tyckte att det skulle vara intressant att få in en arbetsansökan från någon som studerat 

vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket är ganska motsägelsefullt i jämförelse med hans 

första svar, och visar att en viss rangordning ändå existerar. Vi tror därför att ryktet hade 

tagits i beaktning om de hade haft fler sökande från olika lärosäten. Svaren hade möjligtvis 
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även sett ut på annat sätt om Mälardalens Högskola hade beviljats examensrätt, med tanke 

på det Beck påstår, att examensrätten påvisar att lärosätet är godkänt. Med detta som grund 

kan man alltså tänka sig att Mälardalens Högskola hade varit ett av de mer eftertraktade 

lärosätena, och att då studenter med examen från denna blir mer tillgängliga för företagen i 

Västerås.   

 

Undersökningen visade att alla de tre tillfrågade företagen hade ett tillfredsställande utbyte 

med Mälardalens Högskola och att detta inte kommer att förändras vare sig lärosätet i 

framtiden beviljas examensrätt eller ej. Om de skulle upphöra med utbytet skulle viktiga 

kontakter på orten gå förlorade, och det har de inte råd med. Vi förmodar att detta stämmer 

och tror att det är en fördel om en person varit bosatt på orten en längre tid innan han eller 

hon tar klivet in i arbetslivet, då man förmodligen redan har ett kontaktnätverk att utnyttja.  

 

5.6 Internationella aspekten 

Westlund och Avotie är eniga om att den nya civilekonomexamen inte är slagkraftig och 

förstådd internationellt sett, detta är dock något Beck i sin tur motsätter sig. Vi känner att 

det Beck säger är trovärdigt eftersom han är så väl insatt i detta och kan ge många exempel 

som styrker hans ståndpunkt, men det finns kanske en risk att han uttrycker sig som han gör 

för att han förespråkar den nya yrkesexamen och arbetar inom en organisation som har varit 

positivt inställda till denna från början. Om det visar sig vara så som de två förstnämnda 

hävdar, tror vi att det kan vara negativt för Mälardalens Högskola att inrikta sig på att få 

utfärda den nya civilekonomexamen. Kanske är det då mer fördelaktigt att förstärka 

utbildningen och följa i Uppsala Universitets fotspår; att utbilda studenter enligt det tre plus 

tvååriga mastersystemet. Om det däremot stämmer som Beck säger, är det självklart positivt 

för Mälardalens Högskola att godkännas av Högskoleverket.  
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6 Slutsats 

Målsättningen med detta avslutande kapitel är att, utifrån den analys som gjorts, besvara 

syftet som presenterades i uppsatsens inledande avsnitt. Förslag till vidare studier kommer 

även att ges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är många egenskaper och färdigheter som vägs in i beslutet vid en rekrytering, och vi 

kan i dagsläget se att arbetsgivarna inom den valda branschen inte värderar den nya 

civilekonomexamen högre än en magisterexamen i ekonomi tillsammans med 

Civilekonomernas diplom. Det har ingen betydelse om detta beror på okunskap eller baseras 

på fakta om de två olika examina, i vilket fall som helst kan slutsatsen dras att det inte 

behöver ligga i Mälardalens Högskolas största intresse att i dagsläget ansöka om 

examensrätt på nytt. För att återvinna sitt förtroende hos studenterna, bör högskolan istället 

fokusera på att skapa en förståelse hos dessa om varför detta beslut i sådana fall tas. 

Studenterna måste även få information nog att inse att rätten att utfärda den nya 

civilekonomexamen inte automatiskt innebär en kvalitetshöjning. Företagens ståndpunkt 

bör speciellt understrykas, och verka lugnande i de fall där studenterna planerar att efter 

avslutade studier söka jobb i Västerås med omnejd. De finansiella medlen som skulle 

använts för anpassningen till det nya systemet, kan istället användas till att förbättra kvalitén 

på utbildningen genom mer konkreta förändringar. Ett alternativ skulle kunna vara att 

frekvent, genom kontrollanter som medverkar vid föreläsningstillfällena, övervaka att 

kvalitén på föreläsningarna är hög.  

 

Den nya civilekonomexamens omtvistade internationella gångbarhet bör inte fälla 

avgörandet angående Mälardalens Högskolas beslut i dagsläget, då tiden kommer utvisa hur 

accepterad den blir i omvärlden. 

  

 

Syftet med denna empiriska studie var att utreda vad redovisnings- och 

revisionsbranschen anser om den nya civilekonomexamen i förhållande till 

en traditionell magisterexamen tillsammans med det diplom 

Civilekonomerna ger ut.  Med den utförda undersökningen som grund 

skulle ett råd ges till beslutsfattarna på Mälardalens Högskola, huruvida vi 

anser att det skulle gynna dem att på nytt ansöka om examensrätt. 
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6.1 Förslag till fortsatta studier 

Denna undersökning har lett till intressanta slutsatser, men även väckt andra frågor då 

problemet är ett ännu relativt outforskat område. En stor del av det insamlade materialet 

har innehållt information och åsikter angående den nya civilekonomexamens slagkraft 

utomlands. Det skulle följaktligen vara mycket intressant att undersöka detta.  

 

I samband med vår kontakt med Leena Avotie, förklarades det att en av anledningarna till att 

Uppsala Universitet inte valde att ansöka om examensrätt var att den nya yrkesexamen 

möjligen kunde resultera i färre sökande till de masterprogram lärosätet satsat mycket på att 

utveckla. Det skulle vara av intresse att se om andra universitet, som tagit till sig både ett 

masterprogram och civilekonomutbildningen, upplevt detta.  

 

Ytterligare en intressant aspekt som denna undersökning ej berört, är hur de som precis 

studerat klart på gymnasiet ser på saken. Har de tagit till sig informationen om den nya 

civilekonomexamen? Påverkar detta valet av deras framtida säte för den eftergymnasiala 

utbildningen?  

 

Under tiden denna undersökning har genomförts har även Örebro Universitet beviljats 

examensrätt. Detta har bevisligen inte tagits i beaktning i denna uppsats, då arbetet var 

långt gånget när beslutet om examensrätten för Örebro Universitet togs. På grund av att 

Västerås och Örebro är två likvärdiga städer, och samarbete mellan Örebro Universitet och 

Mälardalens Högskola har diskuterats, skulle det vara intressant att se hur beslutet har 

påverkat lärosätet.  
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Bilaga 3. Informationsblad till kontaktpersonerna på de valda företagen 

 
Inför intervjun den 2008-04-XX 

 

 

Internationaliseringen i samhället ökar och i takt med det måste även den högre 

utbildningen anpassas. Sverige deltar som en av, i skrivandets stund, 45 länder i 

Bolognaprocessen. Det är ett samarbete mellan länder i Europa med det övergripande målet 

att till år 2010 ha harmoniserat det europeiska området för den högre utbildningen. Syftet är 

att på olika vis förbättra kvalitén på den eftergymnasiala utbildningen och som ett led i den 

svenska anpassningen till processen har den nya civilekonomexamen utvecklats. För att få 

utfärda denna nya yrkesexamen krävs godkännande av Högskoleverket. Av de 23 lärosäten 

som ansökte om examensrätt våren 2007 var det bara 6 som blev godkända, Mälardalens 

Högskola var inte en av dem.  

 

 

Med detta som grund kommer vi att ställa frågor gällande Er rekryteringsprocess, där fokus 

kommer att ligga på de kriterier Ni efterfrågar hos en arbetssökande.   

 

Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och kommer att spelas in på band för att säkerställa 

att ingen information går förlorad.  

 



 

 

Bilaga 4 

 

Intervjuguide, kontaktpersonerna på de valda förtagen 
 

 

Som inledning på denna intervju skulle vi vilja att Du berättade lite om Dig, Din bakgrund och 

Dina arbetsuppgifter på XX.  

 

 

1. Känner Du till Bolognaprocessen? 

- Vad vet Du om Bolognaprocessen? 

 

2. Känner Du till den nya civilekonomexamen? 

- Vad känner Du till om nya civilekonomexamen? 

 

3. Vilka kriterier söker Ni hos nyutexaminerade studenter som söker jobb hos Er idag? 

- Utbildningsnivå 

- Relevanta kurser 

- Betyg 

- Samarbetsförmåga 

- Social kompetens 

- Arbetslivserfarenhet 

- Personlighet 

- Personliga värderingar 

- Kännedom om företaget 

 

4. Hur stor betydelse har skolans rykte vid en eventuell anställning? 

 

5. Hur kommer Ni att värdera den nya civilekonomexamen i förhållande till en 

traditionell magisterexamen hos en arbetssökande? 

- Vilken betydelse har det om den sökande innehar ett diplom från 

Civilekonomerna? 

 

6. När Ni anställer en nyutexaminerad student, anser Ni att de klarar av de tilldelade 

arbetsuppgifterna eller behövs omfattande vägledning/upplärning?  

 

7. Samverkar Ni med Mälardalens Högskola? 

- Om ja, hur? 

- Om ja, kommer detta samarbete att påverkas av att Mälardalens Högskola inte 

beviljades examensrätt? 

Tack för Din medverkan!  

Sofia Westerlund och Malin Hansen 



 

 

Bilaga 5 

 
Intervjuguide, Alexander Beck, Chefsutredare på Civilekonomerna. 
 

 

Som inledning på denna intervju skulle vi vilja veta lite mer om Dig och Din bakgrund på 

Civilekonomerna.  

 

 

1. Hur länge har Du arbetat på Civilekonomerna? 

 

2. Vad har Du för befattning och arbetsuppgifter idag? 

 

3. Vad har Din roll varit i diskussionerna och arbetet kring den nya civilekonomexamen? 

 

4. Hur länge har du arbetat med dessa frågor kring utvecklingen av utbildningen till 

”civilekonom”? 

 

 

Nedan presenteras de frågor som rör den nya civilekonomexamen. 

 

 

1. Vad tror Du att det är för skillnad på att ha den nya civilekonomexamen och en vanlig 

magisterexamen i ekonomi? 

- Formellt sett, vad man får ”på papper”? 

- Är det skillnad i kunskapen man erhåller?  

 

2. Vad kommer den nya examen ha för betydelse för ekonomiutbildningen i Sverige? 

 

3. Vad anser Du om att endast sex lärosäten blev beviljade examensrätt? 

- Varför tror Du att till exempel Uppsala Universitet inte ansökte om 

examensrätt? 

 

4. Hur tror Du att företag tänker i anställningsprocessen om de väljer mellan två 

kandidater, den ena med den nya civilekonomexamen och den andra utan? 

 

5. Vad innebär det diplom Civilekonomerna ger ut? 

- Vad betyder det för en nyutexaminerad ekonom att erhålla detta diplom? 

- Kommer ni att fortsätta att utfärda diplom, med samma krav som idag?  

 

6. Vad innebär det att den nya examen är en yrkesexamen?  

- Vad får det för konsekvenser? 

 



 

 

7. Hur ställer sig organisationen Civilekonomerna till den nya civilekonomexamen? 

 

 

 

8. Vad tror Du om framtiden, de närmaste 2-3 åren, kommer de lärosäten som fick 

avslag att ansöka om examensrätt på nytt? 

- Tror Du att lärosäten som inte ansökte våren 2007 kommer att skicka in en 

ansökan inom 2-3 år? 

 

9. Vilket samband har den nya civilekonomexamen med Bolognaprocessen?  

 

 

Tack för Din medverkan!  

Sofia Westerlund och Malin Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6  

 

Intervjuguide, Elvy Westlund, Akademichef på Mälardalens Högskola, Akademin för 
hållbar samhälls- och teknikutveckling. 

 
 

1. Vad, tror du, det skulle innebära för Mälardalens Högskola att få ge ut den nya 

civilekonomexamen? 

 

2. Planerar Mälardalens Högskola att söka igen?  

- När? 

- Varför? 

 

3. Hur mycket pengar har Mälardalens Högskola fått (i bidrag) att disponera vid 

anpassningen till Bolognaprocessen? 

 

 

4. Varför bytte Ni namn och ”möblerade” om institutionerna till de akademier de är 

idag?   

- Hade detta något med föregående fråga att göra?  

 

5. Vad gör ni för att uppfylla kraven från högskoleverket?  

 

6. Hur ser DU på den nya civilekonomexamen? 

 

-  Hur tror du att företagen värderar den? 

 

 

Tack för Din medverkan!  

Sofia Westerlund och Malin Hansen 

 



 

 

Bilaga 7 

 

Intervjuguide, Leena Avotie, Prefekt på Uppsala Universitet 
 

 
1. Varför ansökte inte Uppsala Universitet om examensrätt våren 2007? 

 

2. Vad tror Du att den nya civilekonomexamen kommer att ha för betydelse för den 

svenska ekonomiutbildningen? 

 

3. Hur tror Du att arbetsgivare värderar den nya examen i förhållande till en traditionell 

magisterexamen? 

 

4. Överväger ni att i framtiden, inom 2-3 år, ansöka om examensrätten? 

 

Tack för Din medverkan!  

Sofia Westerlund och Malin Hansen 

 

 


