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SAMMANFATTNING 

Titel Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav?  

– En analys utifrån tio företag 

Seminariedatum 2009-06-02 

Författare Anna Elthammar och Katarina Eriksson 

Handledare Esbjörn Segelod 

Nyckelord Ekonomer, rekrytering, nyutexaminerade studenter, arbetsgivares krav, 

Mälardalens högskola 

Problem 

 

I vilken utsträckning motsvarar ekonomerna från Mälardalens högskola de 

krav som arbetsgivarna i Västerås och Eskilstuna med omnejd ställer på 

nyutexaminerade ekonomer? 

Syfte 

 

Genom att kartlägga och analysera eventuella brister som förekommer hos 

utexaminerade ekonomer från Mälardalens högskola utifrån ett arbetsgi-

varperspektiv, är huvudsyftet med denna uppsats att komma med förslag 

till hur ekonomutbildningen kan kompletteras för att bättre motsvara ar-

betsgivarnas krav. 

Metod 

 

För att uppnå studiens syfte har intervjuer gjorts med tio företag i regionen 

där representanter fått svara på frågor om brister och förtjänster hos eko-

nomer från Mälardalens högskola, samt vilka krav som ställs på nyutexami-

nerade ekonomer.  Uppsatsens referensram bygger på sekundärdata från 

väsentliga webbplatser och böcker om ämnet högskolestudier och 

rekrytering. 

Slutsats 

 

Resultatet av denna studie är huvudsakligen att vi funnit att ekonomerna 

från Mälardalens högskola i hög utsträckning motsvarar de krav som ar-

betsgivarna i regionen ställer på sina nyanställda. De utvecklingsområden 

hos högskolan som framkommit är främst att kontakten med lokala 

arbetsgivare kan bli bättre genom exempelvis praktik eller fler 

gästföreläsare och att kurserna i högre grad kan knytas till verkligheten. 

Det har även visat sig att många företag ser det som positivt om 

studenterna breddar sina kunskaper inom bland annat engelska, andra 

språk, IT och teknikförståelse. 
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Main issues 

 

To what extent do economists from Mälardalen University fulfill the re-

quirements that employers in Västerås and Eskilstuna have of newly 

graduated economists? 

Purpose 

 

By identifying and analyzing possible deficiencies that newly graduated 

economists from Mälardalen University might posses from an em-

ployer perspective, is the main purpose of this essay to come up with 

suggestions to how the economic education can be complemented in 

order to meet the employers' requirements. 

Method 

 

To achieve the study's purpose ten interviews with companies in the 

region were made where the representatives got to answer questions 

about the shortcomings and merits of economists from Mälardalen 

University and the demands placed on newly graduated economists. 

The reference framework of the essay is based on secondary data from 

essential websites and books on the subject higher education and re-

cruitment. 

Conclusion 

 

The result of this study is mainly that we have found that the econo-

mists from Mälardalen University largely correspond to the require-

ments that the local employers put on their new recruits. The primary 

development area of the school that emerged is to improve the con-

tact with the local employers, for example through work placements or 

more guest lecturers and to relate the courses more to reality. It has 

also emerged that many companies would appreciate if the students 

broaden their knowledge in areas such as English, other languages, IT 

and technical understanding. 
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1. INLEDNING 

I detta introducerande avsnitt presenteras bakgrunden till debatten kring ekonomutbildningens bris-

tande kvalitet vid Mälardalens högskola, samt en diskussion angående rätten att utfärda civileko-

nomexamen. Vidare följer en debatt kring kompetenskrav och studenters anställningsbarhet. Detta 

leder till en problemdiskussion där frågor kring arbetsgivarnas krav på nyutexaminerade studenter 

samt brist på kontakt med arbetslivet tas upp. Diskussionen leder i sin tur fram till uppsatsens fråge-

ställningar och syfte. Slutligen beskrivs avgränsningar, målgrupp, definitioner och förkortningar samt 

disposition för uppsatsen.  

1.1 BAKGRUND 

Under våren 2008 släppte företaget Universum sin årliga sammanställning av undersök-

ningen Företagsbarometern. Över 15 000 studenter inom ekonomi, teknik, data/IT och juri-

dik deltog i undersökningen, som utreder svenska studenters preferenser och vilken syn de 

har på sin framtid och kommande karriär. I undersökningen konstaterades att ekonomistu-

denterna på Mälardalens högskola är missbelåtna med vissa väsentliga faktorer i sin utbild-

ning.  Bland annat visade sammanställningen att enbart 7 procent av ekonomistudenterna 

var väldigt nöjda med sin utbildning, till skillnad från snittet från hela riket som låg på 20 

procent. Studenterna var ännu mindre belåtna över kontakten med näringslivet. Där rikssnit-

tet låg på 21 procent, var endast 4 procent av ekonomistudenterna på Mälardalens Högskola 

väldigt nöjda. Linnéa Söderberg, ordförande i Mälardalens högskolas ekonomförening 

(Mälekon) för ekonomistudenter vid högskolan, upplever att många studenter anmärker på 

kvalitén på utbildningen och de begränsade möjligheterna till samverkan med arbetslivet. 

Hon menar dock att ledningen på Mälardalens högskola väljer att inte prioritera frågan. 

(Mälekon, 2008) 

Skolans ekonomprogram brister även på andra punkter. Den 1 juli år 2007 lanserades en ny, 

skyddad, yrkesexamen för civilekonomer vilket innebär att utbildningen måste uppfylla 

särskilda krav för att universitetet/högskolan ska få rätt att examinera. Samma år sökte 

Mälardalens högskola examensrätt för sitt civilekonomprogram, men fick avslag.  

Högskoleverket, som prövade frågan, menade att utbildningen inte höll måttet då den 

saknade den lärarkompetens- och kapacitet som krävs inom området redovisning, som är en 

grundläggande beståndsdel för ett civilekonomprogram. Dessutom saknades inriktningen 

mot marknadsföring. (Högskoleverket, Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 2007)  

Samtidigt har kompetenskraven på de nyanställda i arbetslivet ökat successivt över tid, vilket 

främst beror på strukturella förändringar. Allt fler yrken kräver idag kvalificerade anställda 

och yrkesgrupper med relativt låga kompetenskrav har blivit allt färre. Frågan är hur detta 

påverkar matchningen mellan individ och arbete. Undersökningar har dock visat att akade-

miska studier fortfarande lönar sig och som regel bidrar till högre lön, bättre arbetsvillkor 

och mindre risk för arbetslöshet vid jämförelse med personer utan högre utbildning. Risken 
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är att akademiker får arbeten där deras kvalifikationer inte kan utnyttjas eftersom mängden 

högutbildade människor ökar i allt snabbare takt. Varje år investeras stora statliga medel i 

akademiska utbildningar och förhoppningarna ur ett politiskt perspektiv är främst att detta i 

framtiden ska generera ekonomisk tillväxt för Sverige. För att detta ska ske krävs dock att 

akademikerna får möjlighet att använda sina kunskaper i arbetslivet. 

(Universitetsgemensamma arbetsgruppen, 2006) Studenternas ”anställningsbarhet” skulle 

stärkas genom ett starkare samarbete med näringslivet menar Cedergren, Gabrielson & 

Klefsjö (2009) i debattartikeln Kontakter med näringslivet gör studenterna ”anställnings-

bara”. Cedergren et al skriver att ”Anställningsbarhet är ett mått på studentens vilja och 

förmåga att genom attityd, engagemang, samarbetsförmåga och ansvarstagande klara av 

och utveckla sina arbetsuppgifter genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Detta anses 

mycket viktigt av näringslivet”. Ett organiserat samarbete mellan lärosätena och arbetslivet 

skulle komplettera skolans verksamhet och öka studenternas anställningsbarhet. Ett sådant 

samarbete skulle gynna högskolorna, näringslivet och inte minst studenterna. Författarna till 

artikeln drar paralleller till läkarutbildningen och menar att ingen skulle vilja bli opererad av 

en läkare som bara läst om kirurgi i böcker och aldrig utövat det praktiskt. (Cedergren, 

Gabrielson, & Klefsjö, 2009) 

1.2 PROBLEMATISERING 

Som berördes i föregående avsnitt är det tydligt att ekonomistudenterna från Mälardalens 

högskola inte känner sig fullständigt tillfreds med sin utbildning. Utbildningen uppfyller hel-

ler inte de krav som Högskoleverket ställer för att få lov att utfärda civilekonomexamen. En 

utbildning och dess studenter är omgivna av krav från flera olika håll. Utbildning på högskola 

och universitet måste följa de krav som ryms inom högskolelagen och de kompletterande 

regler som återfinns i högskoleförordningen (Sandström, 2009). Även studenterna har krav 

på den utbildning de läser, de kan exempelvis efterfråga att undervisningen ska vara aktuell, 

intressant och ge en gedigen grund inför arbetslivet. Studenterna måste, när de har tagit sin 

examen, kunna sälja sin ”produkt”, sig själva och sina erfarenheter, till arbetsgivaren för att 

ha chans att få jobb. De färdiga akademikerna ska fylla de behov som finns hos arbetsgivarna 

och detta för oss till uppsatsens problemområde. Frågan vi ställer oss är hur arbetsgivarna i 

den närmaste omgivningen ser på ekonomer från Mälardalens högskola och hur dessa står 

sig i konkurrensen med ekonomer från andra, större, lärosäten. Det är intressant att ta reda 

på vilka brister och förtjänster arbetsgivarna har iakttagit. Tanken med den långa utbild-

ningen är ju främst att den ska leda till jobb, vad är då poängen om arbetsgivarna inte är 

nöjda? En kartläggning av ekonomernas brister utifrån arbetsgivarnas perspektiv skulle möj-

liggöra för studenter att anpassa sin utbildning efter dessa specifika krav.  

Som ekonomistudenter på Mälardalens högskola har vi många gånger funderat över vilka 

krav arbetsgivarna kommer att ställa på oss ekonomer när vi tagit vår examen, om vi genom 

vår utbildning är förberedda och har vad som krävs när vi kommer ut i arbetslivet. Vi har 

också frågat oss varför utbildningen omfattar så lite kontakt med arbetslivet och varför inte 
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praktik är inkluderad, som för många andra program. Vi vill därför söka svar på följande frå-

ga:  

• I vilken utsträckning motsvarar ekonomerna från Mälardalens högskola de krav som 

arbetsgivarna i Västerås och Eskilstuna med omnejd ställer på nyutexaminerade 

ekonomer? 

1.3 SYFTE 

Syftet är att analysera i vilken utsträckning utexaminerade ekonomer från Mälardalens hög-

skola motsvarar de krav arbetsgivarna i regionen ställer, med intentionen att formulera för-

slag om hur ekonomutbildningen kan kompletteras för att bättre motsvara arbetsgivarnas 

behov. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Denna uppsats begränsas till att studera förmågor och brister hos ekonomer med kandidat- 

eller magisterexamen från Mälardalens högskola utifrån arbetsgivarnas synvinkel. Studien 

har även begränsats till hur arbetsgivare i Västerås- och Eskilstunaregionen ser på nyutexa-

minerade ekonomer från denna specifika högskola eftersom skolan återfinns i dessa två or-

ter.  

1.5 MÅLGRUPP 

Vi hoppas att informationen i denna uppsats kan vara av intresse för ledningen på 

Mälardalens högskola och att den kan leda till att ekonomutbildningen kvalitetsgranskas och 

eventuellt förändras om brister kan påvisas. Vi riktar oss även till de ekonomstudenter på 

skolan som, precis som vi, funderar över vilka krav arbetsgivarna kommer ställa på dem när 

de tagit sin examen.  

1.6 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

Ekonom  Person som innehar minst en ekonomie kandidatexamen (vår egen definition av 

begreppet framöver i uppsatsen) 

Hp  Högskolepoäng 

MDH  Mälardalens Högskola 

IT Informationsteknik (Eng. Information Technology) 

  



 

 

Nedan presenteras dispositionen för uppsatsens 

Metod
•I uppsatsens metodkapitel motiverar författarna det tillvägagångssätt 
som använts för att uppnå studiens syfte. Här presenteras insamlad 
primär och sekundärdata, intervjuernas genomförande m.m.

Högre utbildning •Referensramens första del skildrar systemet för högre utbildning, regler 
för civilekonomexamen,  ekonomutbildningarna på Mälardalens högskola 
samt praktik under utbildning.

Efter utbildningen
•I referensramens andra del, som är kopplad till arbetslivet, beskrivs 
lärosätets betydelse, arbetsuppgifter för en ekonom samt rekrytering. 

Intervjuerna i 
sammandrag

•Empirikapitlet beskriver den verklighet som studien avser. Här 
presenteras materialet som uppkommit i samband med intervjuerna med 
de tio arbets
enskilt för varje företag.

Analys
•I denna del av uppsatsen analyseras insamlade data från intervjuerna med 
hjälp av information om ekonomutbildningen och rekrytering från 
referens

Slutsats

•I slutsatsen sammanfattas de resultat som uppkommit under uppsatsens 
gång och förslag till hur utbildningen kan kompletteras för att bättre mot
svara arbetsgivarnas krav redogörs.

1.7 DISPOSITION 

Nedan presenteras dispositionen för uppsatsens nästföljande avsnitt. 

 

I uppsatsens metodkapitel motiverar författarna det tillvägagångssätt 
som använts för att uppnå studiens syfte. Här presenteras insamlad 
primär och sekundärdata, intervjuernas genomförande m.m.

Referensramens första del skildrar systemet för högre utbildning, regler 
för civilekonomexamen,  ekonomutbildningarna på Mälardalens högskola 
samt praktik under utbildning.

I referensramens andra del, som är kopplad till arbetslivet, beskrivs 
lärosätets betydelse, arbetsuppgifter för en ekonom samt rekrytering. 

Empirikapitlet beskriver den verklighet som studien avser. Här 
presenteras materialet som uppkommit i samband med intervjuerna med 
de tio arbets-givarna inledningsvis i en sammanställd tabell och sedan 
enskilt för varje företag.

I denna del av uppsatsen analyseras insamlade data från intervjuerna med 
hjälp av information om ekonomutbildningen och rekrytering från 
referens-ramen.

I slutsatsen sammanfattas de resultat som uppkommit under uppsatsens 
gång och förslag till hur utbildningen kan kompletteras för att bättre mot
svara arbetsgivarnas krav redogörs.
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I uppsatsens metodkapitel motiverar författarna det tillvägagångssätt 
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2. METOD 

I detta kapitel redogörs det tillvägagångssätt som använts för att uppnå studiens syfte. Inledningsvis 

presenteras de metoder som använts för att finna information till studiens referensram samt källkritik 

för detta. Därefter skildras metoden för datainsamling till empiriavsnittet som är en sammanställning 

av materialet från intervjuerna. Här framgår information om intervjufrågornas utformning, urval och 

hur intervjuerna genomförts och sammanställs. Avsnittet avslutas med metodkritik. 

2.1 INLEDANDE INFORMATIONSSÖKNING 

Den bakgrundsbeskrivning som vi valt att inleda uppsatsen med, grundar sig i artiklar som 

behandlar ämnet kvalitetsgranskning av ekonomutbildningar, ekonomstudenternas syn på 

utbildningen vid Mälardalens högskola samt kompetenskrav hos arbetsgivare. Artiklarna 

återfanns genom en sökning på sökmotorn Google med olika kombinationer av ämnesorden 

”kvalitet”, ”ekonomutbildning”, ”Mälardalens högskola”, ”anställningsbarhet”. Google an-

vändes som sökmotor för att få fatt i artiklar från vanliga tidsskrifter där MDH omnämnts. 

2.2 METOD FÖR AVSNITTET REFERENSRAM 

Referensramen för denna uppsats består av två delar för att tydligt avskilja det som rör stu-

dier från det som behandlar arbetsliv. Den första delen, Högre utbildning, innehåller infor-

mation om studier vid högskola/universitet i allmänhet och ekonomistudier vid MDH i syn-

nerhet samt vikten av praktik under studierna. Den andra delen, Efter utbildningen, be-

handlar vilken betydelse lärosätet kan ha när ekonomer kommer ut i arbetslivet, vilka typer 

av arbeten ekonomistudierna kan leda till samt området personalrekrytering. 

För att bygga upp en referensram kring högre utbildning har material sökts på Högskole-

verkets och civilekonomernas respektive webbplatser. Utöver detta har även utbildningspla-

nen för Ekonomprogrammet och Magisterprogrammet i företagsekonomi vid Mälardalens 

högskola utnyttjats. De sökord som har använts är ”ekonomutbildning” och 

”civilekonomexamen”. Litteratur som behandlar praktik under utbildning har eftersökts i 

Västerås stadsbiblioteks katalog, där sökordet ”högskoleundervisning” användes.  

Litteratur till avsnittet Efter utbildningen har inhämtats på olika sätt. Avsnittet som behand-

lar lärosätets betydelse är baserat på statistik och information från rapporten ”Civilekono-

mer tre år efter examen”, som Ingemar Haglund, universitetsadjunkt på MDH, tipsade oss 

om. Information om ekonomyrket har eftersökts genom att använda sökordet ”ekonom-

yrken” på Arbetsförmedlingens webbplats. För att få information inom området rekrytering 

har litteratur sökts genom katalogerna på högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola 

samt på Örebros universitetsbibliotek. Den litteratur som eftersöktes har vi träffat på i tidi-

gare uppsatser om personalrekrytering och ville av den orsaken fördjupa oss i just dessa.  
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2.2.1 KÄLLKRITIK 

Vid användning av sekundärdata, det vill säga information som är framtaget i ett annat syfte 

än den aktuella studiens, är det extra viktigt att ha ett kritiskt tänkande då informationen 

kan vara bristfällig eller snedvriden (Björklund & Paulsson, 2003). Referensramens informa-

tion är, som nämnts tidigare, främst hämtad från olika källor på internet. Eftersom det inte 

finns några krav på exakthet eller kvalitet när det gäller information på internet, är det vik-

tigt att den enskilde användaren själv utvärderar informationen och dess källor (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). Då vi har sökt information har vi varit noga med att använda ur-

sprungskällan.  

Informationen till kapitlet Högre utbildning är bland annat hämtad från myndigheten Hög-

skoleverkets webbplats. Verket har till uppgift att granska, utveckla och inspirera de svenska 

högskolorna och universiteten (Ståhle, Vad gör Högskoleverket?, 2008). Vi anser således att 

detta är en trovärdig källa. Alla avsnitt på webbplatsen har en angiven författare vilket vi 

anser stärker källans trovärdighet ytterligare.  Vi anser även att utbildningsplanerna som 

använts till detta kapitel är tillförlitliga då dessa måste vara skrivna utifrån högskolelagen 

(Sandström, 2009) och sedan måste efterföljas av Mälardalens Högskola.  

Det påföljande kapitlet, efter utbildningen, är baserad på både litteratur- och internetkällor. 

Litteraturen angående rekrytering är inhämtad från olika verk för att öka tillförlitligheten. 

Vissa av källorna är skrivna under tidigt 90-tal, vilket kan tyckas vara förlegad information. Vi 

förmodar dock att principerna för personalrekrytering idag fortfarande liknar dem som fanns 

för 15-20 år sedan, eftersom liknande information återfunnits även i de nyare källorna. De 

äldre källorna har ändå använts eftersom dessa har beskrivit principerna mer utförligt. Vi 

anser även att Civilekonomerna och Arbetsförmedlingen är tillförlitliga källor till den infor-

mation och statistik som använts för studien, eftersom dessa organisationer får anses vara 

experter på sina respektive områden.  

2.3 METOD FÖR EMPIRIAVSNITT 

För att uppnå syftet med denna utredning, som är att granska huruvida nyutexaminerade 

ekonomistudenter från Mälardalens Högskola motsvarar de krav arbetsgivarna i trakten 

ställer, krävs information från företag i regionen. Björklund och Paulsson (2003) menar att 

fördelen med att göra intervjuer är att de ger möjlighet till djupare insikter eftersom frå-

gorna kan anpassas enskilt till respondenten och de svar som denne tidigare angett. Även 

Eriksson och Wiedersheim-Paul nämner fördelar med intervjuer, som exempelvis att förtro-

ende skapas mellan intervjuare och intervjuad (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Vi an-

ser därför att detta är en lämpligare datainsamlingsmetod än att exempelvis göra en enkät-

undersökning. Vi tycker även att det är viktigt att kunna beakta faktorer som kroppsspråk 

och annan icke verbal information, vilket minskar risken för missförstånd. Dessutom finns 

det möjlighet att ställa följdfrågor vilket bidrar till undersökningens validitet. Nackdelar som 

vi tror kan förefalla vid intervjuer är att metoden är tidskrävande samt att respondentens 
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svar färgas av oss som intervjuare och att en så kallad ”intervjuareffekt” därmed kan uppstå. 

Enligt Eriksson och Widersheim-Paul innebär intervjuareffekten att intervjuare och inter-

vjuad kan påverka varandra i negativ mening (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).    

2.3.1 INTERVJUGUIDE 

För att svaren från företagen ska vara jämförbara med varandra har samma frågor ställts vid 

alla intervjutillfällen. Frågorna har sammanställts i en intervjuguide (se bilaga 1). Vid utform-

ningen av intervjuguiden togs hänsyn till uppsatsens syfte samt informationen som ligger till 

grund för uppsatsens referensram.  

Vi valde att utforma de flesta av intervjufrågorna som öppna, det vill säga utan givna svarsal-

ternativ. Denna utformning har valts för att respondenten inte ska begränsas till ett ”ja” eller 

”nej” utan få möjlighet att ingående motivera sina svar samt färga svaren med sina egna 

åsikter. Intervjuguiden inleds med några få grundläggande frågor om respondentens befatt-

ning samt ekonomernas antal och uppgifter på det aktuella företaget. Därefter delas frå-

gorna upp i två huvuddelar; rekrytering och kompetens, där frågorna är kopplade till de olika 

avsnitten i referensramen. Rekryteringsavsnittet består av frågor som rör olika faktorers re-

levans vid en anställning. Kompetensavsnittet behandlar frågor om kvalifikationerna hos 

studenter från Mälardalens högskola och hur dessa står sig i jämförelse med andra lä-

rosäten.  Avslutningsvis ställs två övriga frågor som inte har någon koppling till dessa två 

huvuddelar. 

2.3.2 URVAL 

Urvalsunderlaget i den här studien är företag inom regionen Västerås och Eskilstuna som har 

anställda ekonomer från MDH.  För att få tag i lämpliga respondenter mejlade vi ut förfråg-

ningar till företag som arbetar med ekonomifrågor (banker, redovisningsfirmor och försäk-

ringsbolag) eller verksamheter som vi förmodade hade någon form av ekonomisk 

administration. Där ingick större bolag såsom ABB, Volvo, Bombardier samt Västerås stad 

och Eskilstuna kommun. I bilaga 2 redovisas alla företag som kontaktats, deras respons, vilka 

respondenter vi haft kontakt med samt tiden för intervjutillfället.  

2.3.3 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 

Den första kontakten med företagen skedde via e-post där undersökningens syfte beskrevs. 

Om företaget stämde in på vår urvalsgrupp (se ovan) bad vi om att få träffa dem för en in-

tervju, alternativt besvara våra frågor via e-post om de inte hade möjlighet att träffa oss per-

sonligen.  

Innan intervjutillfället skickades intervjufrågorna till respondenterna för att ge dem möjlig-

het att förbereda sina svar. Vår önskan var att det skulle leda till mer genomtänkta och ut-

förliga svar. Under intervjuerna har intervjuguiden följts och frågorna har ställts i samma 



 

8 
 

ordning. Det har funnits utrymme för frågor som uppkommit vid intervjutillfället, både från 

vår och respondentens sida för att klargöra eventuella frågetecken. Emellanåt har följdfrågor 

varit nödvändigt för att respondentens svar ska tydliggöras och kunna tolkas rätt. 

Intervjuerna med Mälarenergi, KPMG, proAros och Vägverket skedde via e-post då det inte 

fanns någon möjlighet till personligt möte. Även här skickades intervjufrågorna till respon-

denterna via e-post och svaren togs emot på motsvarande sätt. En jämförelse mellan en e-

postintervju och en besöksintervju kan te sig svår. Vid en besöksintervju kan utförliga svar 

erhållas, samt att intervjuaren kan tydliggöra och ställa direkta följdfrågor (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). Nackdelen som vi kan se med en e-postintervju är att den oftast 

inte leder till lika utförliga svar, samt att chansen är utesluten för intervjuaren att ställa di-

rekta följdfrågor. För att minimera nackdelarna hos denna intervjuform har kompletterande 

frågor skickats i efterhand till respondenten i den mån det har behövts.  

2.3.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUMATERIAL 

Båda författarna har varit närvarande vid samtliga besöksintervjuer vilket har underlättat vid 

sammanställningen av materialet. Besöksintervjuerna spelades in med en ljudinspelare, 

självfallet med respondentens godkännande. På detta sätt minimerades risken för felcite-

ringar och faktafel samt risken att missa viktig information. 

Till att börja med skrevs råmaterialet ner och sparades separat för respektive intervju. Däref-

ter bearbetades informationen och de mest väsentliga bitarna lades till i avsnittet Intervju-

erna i sammandrag (Se kapitel 5) tillsammans med information om respektive företag.  

I efterhand har oklarheter framkommit i några av intervjuerna, då vissa intervjufrågor inte 

erhållit fullständiga svar. Detta har klarlagts genom att kontakta respondenterna via e-post 

för kompletterande. Det färdigställda materialet från intervjuerna har skickats till respektive 

respondent för godkännande. På detta sätt säkerställs att informationen blivit korrekt 

återgiven och respondenten har fått möjlighet att tillägga något i den mån han eller hon 

ansett det nödvändigt.  

2.4 METODKRITIK 

För att söka svar på vår frågeställning har totalt 36 företag i högskolans närhet kontaktats. 

Studien är inte begränsad till en viss bransch eller storleksklass eftersom vi ville uppvisa en 

representativ bild av verkligheten, där ekonomer kan verka inom en mängd olika sorters fö-

retag.  Av de 36 företag som kontaktades meddelade tre att de inte ingår i vår urvalsgrupp 

och tio ställde upp för intervju (se bilaga 2). Ett företag uteblev på grund av att svaren inte 

kom in i tid. Det finns sannolikt även fler företag än de som kontaktats som skulle passa in i 

vår målgrupp, men vi anser att de 36 företag som kontaktats är tillräckligt för att uppnå 

studiens syfte.  Vi är medvetna om att det är svårt att ge generella svar på våra 

frågeställningar när enbart tio företag har valt att medverka. Vi är även medvetna om att en 
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person på ett företag inte nödvändigtvis talar för alla inom sin verksamhet när han eller hon 

svarar på frågorna. Alla representanter för företagen har dock daglig kontakt med 

ekonomerna på respektive kontor, och medverkar i rekryteringsprocessen av dessa, varför 

svaren ändå kan leda till vissa slutsatser.  

Vi har tagit i beaktning att alla representanter för företagen inte har haft kontakt med eko-

nomer från andra lärosäten och därför har svårt att svara på frågorna som rör jämförelser 

mellan dessa. Det viktiga i denna undersökning är att få reda på vilka brister och förtjänster 

som arbetsgivarna upplever hos just ekonomer från MDH, varför jämförelser mellan olika 

lärosäten inte behöver göras.  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) nämner som en nackdel med intervjuer att det kan 

vara svårt att ställa känsliga frågor, eftersom någon anonymitet inte finns. En svaghet med 

att namnge företag och representanter från dessa kan vara att representanterna medvetet 

väljer att inte ta upp de brister som de upplever hos sina ekonomer från MDH, eftersom 

uppsatsen senare kan komma i kontakt med dessa anställda. Vi upplevde dock att respon-

denterna svarade sanningsenligt på våra frågor och inte verkade hålla undan sådan informa-

tion. Vi kan emellertid inte vara helt säkra på det, utan det är något som bör tas i beaktande i 

slutsatsen. 

Vissa av respondenterna vi har haft kontakt med visade sig ha en utbildning från Mälar-

dalens högskola, varför deras svar kan vara subjektiva. De kanske är ovilliga att tala negativt 

om det lärosäte de avlagt examen vid. Vi har tagit detta i beaktning när vi analyserat svaren 

från dessa specifika respondenter. Svaren från respondenter med examen från MDH har 

dock inte visat sig avvika från de övriga märkbart.  

Den ekonomutbildning som presenteras i avsnitt tre är relativt ny och fastställdes i novem-

ber 2008 (Utbildningsplan, Ekonomprogrammet, 2009). Därmed kanhända att utbild-

ningsplanen ser något annorlunda ut än tidigare. Företagsrepresentanterna svarar på frågor 

om sina ekonomer från MDH som sannolikt tog sin examen innan ekonomutbildningen för-

ändrades, varför dessa brister redan kanske har åtgärdats i den nya utbildningen. Detta är 

något vi ber läsaren att beakta när uppsatsens slutsatser redovisas.  

När det handlar om hur en frågeguide ska utformas, menar Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2006) att en strukturering av fasta svarsalternativ kan underlätta hanteringen av svaren 

samt att det ökar jämförbarheten. Frågan ”Vad saknar ekonomerna från Mälardalens hög-

skola för kompetens?” innehåller ett antal svarsalternativ. Detta kan vara ledande för re-

spondenten som ska svara, vilket kan vara en svaghet. Dock har vi ansett det nödvändigt för 

att lämpligen kunna göra en jämförelse mellan de olika företagen.  
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3. HÖGRE UTBILDNING 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis hur den högre utbildningen i Sverige ser ut i stort. Därefter 

introduceras läsaren i vilka krav som finns för civilekonomexamen och varför Mälardalens högskola 

fått avslag att utfärda sådan examen. Sedan presenteras Ekonomprogrammet samt Magister-

programmet i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Avsnittet avslutas med en redogörelse 

varför praktik under utbildningen kan vara värdefull. 

3.1 INTRODUKTION 

All högre utbildning i Sverige regleras företrädesvis av högskolelagen och högskoleförord-

ningen, där målen för utbildningen anges (Ståhle, Högre utbildning, 2008). Dessa mål fast-

ställer enligt Ståhle (2008) att all högre utbildning ska ”… vila på vetenskaplig eller konstnär-

lig grund och beprövad erfarenhet”.   

Enligt högskolelagen (Utbildningsdepartementet, 2006), 8 §, ska utbildning på grundnivå 

utveckla studentens 

- Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar. 

- Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. 

- Beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenten utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla en förmåga att  

- Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. 

- Följa kunskapsutvecklingen. 

- Utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

Utbildning på avancerad nivå ska enligt högskolelagen (Utbildningsdepartementet, 2006), 9 

§, innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning 

på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå 

- Ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 

kunskaper. 

- Utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar 

och situationer. 

- Utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 

självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

Med anledning av Bolognaprocessen presenterades, vid årsskiftet 2007, en ny uppbyggnad 

av utbildning och examen, där målet var att anpassa den högre utbildningen till internatio-

nell standard. Den högre utbildningen delades då in i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå 

och forskarnivå, där varje nivå kräver att studier på tidigare nivå(er) har genomförts. Det nya 
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systemet började tillämpas sista juni år 2007. (Ståhle, Högre utbildning, 2008) Bologna-

processen medförde även att poängsystemet förändrades och de nya poängen kallas idag 

högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier, det vill säga 40 studieveckor, består av 60 hp. För 

grundnivå kan studenten ta ut en högskoleexamen efter 2 års heltidsstudier (120 hp) eller en 

kandidatexamen efter 3 år (180 hp). (Sjögren, 2009) På avancerad nivå krävs ytterligare 1 års 

studier för magisterexamen (240 hp) och en masterexamen kan tas ut efter 5 års heltidsstu-

dier (300 hp) (Ståhle, Examina på avancerad nivå, 2008). Eftersom forskarnivån inte är aktu-

ell i denna studie presenteras inte den närmare. 

Det är Högskoleverkets uppdrag att inspektera kvaliteten på all utbildning vid högskolor och 

universitet i Sverige. Hos Högskoleverket ansöker lärosätena om rätten att ge generell exa-

men, som sedan prövas och fastställs.  Högskoleverket kvalitetsgranskar även regelbundet 

varje utbildning som erhållit rätten att examinera. (Ståhle, Vad gör Högskoleverket?, 2008) 

Högskoleverket är en statlig myndighet och styrs därför av instruktioner från regeringen, 

som beslutar om dess uppgifter och organisation. I regeringsbrevet anges vilka medel verket 

får till sitt förfogande under året och om det finns några särskilda uppdrag som ska genom-

föras. (Ståhle, Styrande dokument, 2009) Analysavdelningen på Högskoleverket förser riks-

dag och regering med uppgifter om verksamheten på landets universitet och högskolor, vilka 

verkar som beslutsunderlag i viktiga frågor. (Ståhle, Vad gör Högskoleverket?, 2008) 

3.2 CIVILEKONOMEXAMEN 

I slutet av år 2006 beslutade regeringen om en särskild examensbeskrivning för civilekonom-

examen och den 1 juli år 2007 introducerades en ny, skyddad, yrkesexamen för civilekono-

mer. För att få utfärda den nya civilekonomexamen måste utbildningen infria särskilt fast-

lagda målsättningar, förutom de generella krav som högskolelagen och högskoleför-

ordningen ställer. Högskoleverket prövar rätten att utfärda civilekonomexamen efter ansö-

kan från lärosätet.  När den nya examen infördes sökte 23 lärosäten rätten att utfärda civil-

ekonomexamen och efter prövning av Högskoleverkets sakkunniga gavs sex universitets den 

befogenheten. Dessa universitet var Lund, Göteborg, Stockholm, Linköping, Växjö, Umeå. 

(Högskoleverket, Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 2007) Senare har även 

Örebro universitet, Luleå tekniska universitet och Halmstad Högskola erhållit rätten att ge 

examen. (Civilekonomerna) Högskolan i Jönköping kommer av Högskoleverket beviljas rätten 

att utfärda civilekonomexamen när de lärare som rekryterats till högskolan finns på plats. 

Enligt anställningsavtalen kommer detta att ske den 1 juni 2009. (Adamson & von 

Ravensberg, 2009)  

Beslutet om rätten att få ge civilekonomexamen baseras på sakkunnigas yttrande om 

utbildningens bredd och innehåll samt kompetens och kapacitet hos universitetets lärare att 

utbilda sina studenter på avancerad nivå inom civilekonomexamens ramar. De universitet 

som fått avslag på ansökan har uppvisat brister inom ett eller flera av dessa områden. 

(Högskoleverket, Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 2007) 
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Såhär definierar organisationen Civilekonomerna den nya civilekonomexamen:  

 

FIGUR 1 FAKTA OM CIVILEKONOMEXAMEN  
KÄLLA: (CIVILEKONOMERNA,  2009-02-26) 

3.2.1 CIVILEKONOMEXAMEN PÅ MÄLARDALENS HÖGSKOLA? 

Mälardalens högskola ansökte liksom 22 andra lärosäten om examensrätt för sitt civileko-

nomprogram under 2007. Civilekonomprogrammet prövades för inriktningarna Redovisning 

och revision, Management samt Hållbar verksamhetsutveckling. Då ingen inriktning mot 

marknadsföring erbjuds studenterna uppfylls inte kravet på utbildningens innehåll, eftersom 

denna inriktning är ett måste för ett civilekonomprogram. Programmet saknar dessutom den 

lärarkompetens och lärarkapacitet som krävs inom området redovisning för programmets 

cirka 200 studenter. I ansökan beskriver Mälardalens högskola sina yrkesrelaterade moment 

som temadagar, gästföreläsningar, förmedling av uppsatsarbeten samt praktik efter examen. 

(Högskoleverket, Examensrättsprövning för civilekonomexamen, 2007) 

3.3 EKONOMUTBILDNINGEN VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA  

Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola är en samhällsvetenskaplig utbildning inom 

företagsekonomi, som läses under 3 år och omfattar 180 hp. Programmet kan läsas med all-

män inriktning, inriktning mot management eller mot redovisning och revision. Då det er-

bjuds olika inriktningar ges studenterna också möjlighet att fördjupa sig inom något ämnes-

område, och därmed skapa sin egen utbildningsprofil. Områden där studenten kan speciali-

sera sig är internationellt företagande, organisation, hållbar utveckling, industriell mark-

nadsföring samt IT-system. Centrala delar inom programmet ska vara nära kontakt med om-

världen, lärare samt andra studenter. Tanken är att studenterna redan under utbildningens 

gång ska skapa ett kontaktnät inför det kommande arbetslivet, genom exempelvis fallstudier 

i direkt kontakt med företag samt genom olika gästföreläsningar som ges på högskolan. Det 

finns även möjlighet för studenten att studera utomlands. Programmet ska ge en trygg 

grund och förbereda studenten för en lång och utvecklande karriär inom ekonomyrket, ge-

nom att utveckla de egenskaper som behövs för att självständigt kunna arbeta med ett kva-

lificerat och projektorienterat arbete. Efter studierna väntar en bred nationell och interna-

• De första studenterna till den nya examen började höstterminen 2007  

• Examen är fyraårig och omfattar 240 högskolepoäng (160 poäng enligt det gamla systemet)  

• Utbildningen är på avancerad nivå  

• Den engelska översättningen av titeln är Degree of Master of Science i Business and Economics  

• Den nya civilekonomexamen ska ge studenten: 

- bred kunskap och fördjupning inom det ekonomiska området 

- kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem inom ekonomiområdet 

- kunskap om etik samt 

- insikt i ledarskapets betydelse och utövning 
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tionell arbetsmarknad inom såväl privat som offentlig sektor. Exempel på arbeten som en 

ekonom kan ha efter avslutade studier är revisor, redovisningsekonom, inköpare, försäljare, 

marknadsförare, projektledare, controller och verksamhetskonsult. (Ekonomprogrammet, 

2009) 

3.3.1 EKONOMPROGRAMMETS INNEHÅLL 

Som nämnts ovan är programmet ett treårigt samhällsvetenskapligt program inom företags-

ekonomi. Utbildningen innehåller företagsekonomi om minst 90 hp, nationalekonomi om 

minst 30 hp, handelsrätt om minst 15 hp och statistik om minst 15 hp.  Utbildningen påbör-

jas med ett basblock på två år, som ska ge studenten en god grund inom området ekonomi. 

Under det första året läses grundläggande kurser i företagsekonomi och nationalekonomi, 

vilka ska ge studenten grundläggande kunskaper och spegla olika aspekter i företagsekono-

miskt tänkande.  År två läses fortsättningskurser i företagsekonomi, där studenten ges 

möjlighet att utvidga och använda sina förvärvade kunskaper inom den inriktning som valts. 

Under studietiden ges studenten större möjligheter att tillämpa sina kunskaper och färdighe-

ter. Andra året läses även grundläggande kurser i statistik och handelsrätt. (Utbildningsplan, 

Ekonomprogrammet, 2009) 

I figur 2 nedan presenteras planeringsdelen av utbildningsplanen för 2009/2010. Dessa val 

av kurser inom ekonomprogrammet kan göras inför terminena ett till och med fyra, det vill 

säga de två första åren.  

 

 

Termin 1 och 2: 

Företagsekonomi, grundkurs 30 hp* 

Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 

Statistik, grundkurs 15 hp 

 

Termin 3 och 4: 

Mikroekonomi 15 hp 

Makroekonomi 15 hp 

Företagsekonomi med inriktning mot 30 hp* 
redovisning och ekonomistyrning  

Företagsekonomi med inriktning mot hållbar 30 hp* 
verksamhetsutveckling och management  

Företagsekonomi med inriktning mot 30 hp* 
marknadsföring  

* kursen innehåller obligatoriska moment för examen 

FIGUR 2 PLANERINGSDEL AV UTBILDNINGSPLAN 2009/2010  
KÄLLA: (MÄLARDALENS HÖGSKOLA, 2008) 
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Under det tredje året, efter basblocket, läses fördjupningskurser inom managementområ-

det, såsom exempelvis marknadsföring, handelsrätt, nationalekonomi, organisation och ent-

reprenörskap. Studenten väljer kurser efter egen smak och skapar därmed sin egen profil. 

Denne kan även välja kurser inom andra områden, från det totala kursutbud som finns på 

högskolan. Studenten avslutar utbildningen genom att utföra ett självständigt arbete. 

(Utbildningsplan, Ekonomprogrammet, 2009) 

Under utbildningen ska studenten praktiskt få använda de teoretiskt erhållna kunskaperna, 

genom bland annat diverse tillämpningsuppgifter i kontakt med näringslivet. Under utbild-

ningens gång är det meningen att studenten ska arbeta självständigt. Ofta ingår arbetsmo-

ment med grupparbete i kurserna. Examinationsformer inom utbildningen kan vara både 

skriftliga och muntliga presentationer av grupparbeten, samt individuella skriftliga tenta-

mina.  (Utbildningsplan, Ekonomprogrammet, 2009) 

3.3.2 EXAMEN  

Inom ramen för ekonomprogrammet ges två olika examina, under förutsättning att studen-

ten uppfyller examenskraven, vilka infrias genom att studenten läst obligatoriska 

kurser/moment enligt programmets utbildningsplan, vilka presenterades i avsnitt 3.3.1. De 

examina som erbjuds är   

• Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi 

• Ekonomie kandidatexamen (Utbildningsplan, Ekonomprogrammet, 2009) 

3.3.3 MAGISTERPROGRAMMET I FÖRETAGSEKONOMI  

Ekonomprogrammet är ett nybörjarprogram som leder till en kandidatexamen inom före-

tagsekonomi. Vill studenten efter avslutade studier fördjupa sina kunskaper ytterligare finns 

möjlighet att läsa en påbyggnadsutbildning i företagsekonomi, vilken omfattar 60 hp och ska 

leda till en magisterexamen inom detsamma. Det krävs att studenten läser minst 15 hp på 

avancerad nivå i företagsekonomi för att få en magisterexamen. De fördjupningskurser som 

kan läsas är konsultation och affärsrådgivning, ekonomistyrning, marketing, international 

finance och internationellt företagande 2. Därutöver skriver studenten en uppsats på 

avancerad nivå på 15 hp. För programmets resterande 30 högskolepoäng kan studenten 

välja bland alla kurser på avancerad nivå, som ingår i det kursutbud som erbjuds på akade-

min. Studenten ges möjlighet att på ett praktiskt sätt använda sina teoretiska kunskaper, 

genom exempelvis tillämpningsuppgifter i kontakt med näringslivet.  (Magisterprogrammet i 

företagsekonomi, 2009) Kurser och utbildningsformer ska även förbereda studenten för 

forskarutbildning (Utbildningsplan, Magister företagsekonomi, 2009) 
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3.4  PRAKTIK UNDER UTBILDNING 

Utbildning ska ge studenterna sådana kunskaper och färdigheter som är relevanta för deras 

kommande yrkesutövning. Samtidigt går det inte att utforma en utbildning så att studenten 

är helt fullärd som arbetstagare när denne väl är nyutexaminerad. Bernler och Johnsson me-

nar dock att praktik är en betydelsefull del av en utbildning som inte kan ersättas med teore-

tiska studier. Teorin som lärs ut ska vara utformad på så sätt att den blir ett användbart verk-

tyg för både analys och handling. En person kan ha mycket kunskap om en aktivitet, men 

utan att själv kunna utföra den. Det krävs med andra ord egen erfarenhet av den aktuella 

situationen, det krävs att man själv upplever den för att kunna reflektera och anknyta teorin 

till den. Bernler och Johnsson skriver om fyra delmål för praktik under utbildning. Gemen-

samt för dessa mål är att de inte kan åstadkommas genom enbart teoretiska kurser. (Bernler 

& Johnsson, 2005) Målen presenteras nedan.  

Praktiken ska: 

1. ge en erfarenhetsbas  

2. innebära att den studerande påbörjar utvecklingen av en yrkesidentitet 

3. hjälpa studenten till en reflekterad yrkesutövning 

4. ge insikt i och om processen i det sociala arbetet 

Under praktikperioden ska studenten ha möjlighet att tillämpa de inlärda teorierna. Erfaren-

hetsbasen är en förutsättning för att kunna uppnå resten av delmålen. Det är viktigt att stu-

denten får utöva arbetet praktiskt för att erhålla en grundläggande erfarenhet inom yrkes-

området. På så sätt kan studentens studiemotivation öka, denne kan tillgodogöra sig de teo-

retiska kunskaperna bättre, men också fundera över sin egen lämplighet inom yrket. Prakti-

ken ska även innebära en socialisation till en särskild yrkesroll, med andra ord möjliggöra för 

studenten att utveckla en yrkesidentitet. Denne får också möjlighet att reflektera över om 

och hur de teoretiska kunskaperna som erhållits under utbildningens gång ska kunna tilläm-

pas rent praktiskt i arbetslivet. Det kan till en början te sig svårt att koppla ihop teori och 

praktik, men allt eftersom praktiken fortlöper brukar det klarna för studenten, och denne 

kan börja se ett samband mellan dessa. Det sista målet handlar om att öka medvetenheten 

hos studenten om sin egen del i arbetet, att denne ska få en insikt i processen. Det är viktigt 

att denna insiktsskapande process påbörjas redan under utbildningen, och genom praktiken 

kan den träda in på ett naturligt sätt. (Bernler & Johnsson, 2005)  

Självfallet går det inte att likställa erfarenheten som studenten erhåller genom praktik med 

den yrkeserfarenhet denne får senare efter att ha arbetat en tid. Däremot kan praktiken bi-

dra med andra kunskaper än de som tillämpas i den teoretiska undervisningen. (Bernler & 

Johnsson, 2005)  
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3.4.1 UNDERSÖKNING BLAND EUROPEISKA STUDENTER 

Den 12 februari 2009 publicerades undersökningen Flash Eurobarometer No 260 – Students 

and Higher Education Reform. I undersökningen besvarade nästintill 15 000 slumpvist ut-

valda högskolestudenter från 31 europeiska länder frågor rörande deras utbildning. 

Undersökningen påvisar bland annat att 86 procent av alla studenter samtycker i påståendet 

”Det bör finnas en möjlighet att göra praktik i privata företag som del av utbildningen”. Siff-

ran för de svenska studenterna ligger på 84 procent varav 44 procentenheter samtycker 

starkt och resterande samtycker totalt. 

Studenterna fick även tycka till om påståendet ”Företagen bör vara mer delaktiga i den 

högre utbildningens förvaltning, läroplaner utformning och finansiering”. 72 procent av stu-

denterna samtycker till detta. I Sverige samtycker 62 procent av studenterna starkt eller to-

talt till påståendet. (The Gallup Organization, 2009) 
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4. EFTER UTBILDNINGEN 

I detta avsnitt ges till en början en sammanställning över vilken roll valet av lärosäte kan spela. Därpå 

ges en allmän beskrivning av ekonomyrket där de vanligaste ekonomyrkena presenteras. Till sist be-

skrivs området rekrytering och vilka krav arbetsgivaren kan ställa vid nyrekrytering.  

4.1 LÄROSÄTETS BETYDELSE 

År 2003 publicerade tidningen Veckans affärer en lista där de svenska lärosäten som erbju-

der en sammanhållen ekonomutbildning som leder till magisterexamen rangordnas. Totalt 

ingår 25 lärosäten i urvalet. Rankingen är baserad på skolans attraktionskraft hos näringslivet 

och de blivande studenterna samt mängden resurser som läggs ned på varje student inom 

varje lärosäte. De tio skolor som hamnade högst i listan redovisas i figur 3. 

 

 

Nedan presenteras ett urval av information och statistik från Civilekonomernas rapport Civil-

ekonomer tre år efter examen (2008) för att utreda om det föreligger något samband mellan 

lärosäte och hur lång tid det tar till första jobbet från avslutat examen, lönesättning och vil-

ken nytta personen tycker sig ha av sin ekonomutbildning i yrkeslivet. Den statistik som re-

dovisas baseras på svar från ekonomer som utexaminerades 2004, undersökningen genom-

fördes hösten 2006. I diagrammen har vi valt att presentera Mälardalens högskolas ranking i 

relation till de övriga nio högst rankade skolorna från tabellen ovan. I varje diagram kan även 

ett snitt för samtliga högskolor och universitet utläsas. Den fullständiga statistiken finner du i 

bilaga 3. 

4.1.1 FÖRSTA JOBBET 

Tiden de nyutexaminerade studenterna har till sitt första jobb har ett starkt samband med 

konjekturen. Det har också visat sig ha betydelse vilket huvudämne studenten valt som in-

riktning. De studenter som studerat finans hade kortast tid mellan examen och arbete, där-

efter kommer nationalekonomerna och sist företagsekonomerna. Studenter med ett extra-

arbete vid sidan om sina studier har även haft kortare tid till anställning. 

Skola: Poäng: 

1. Handelshögskolan i Stockholm 4,53 

2. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 4,26 

3. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 4,13 

4. Uppsala universitet 3,93 

5. Stockholms universitet 3,83 

6. Linköpings universitet 3,63 

7. Handelshögskolan vid Umeå universitet 3,37 

8. Internationella Handelshögskolan i Jönköping 3,20 

9. Mälardalens högskola 3,06 

10. Sveriges Lantbruksuniversitet 3,00 

FIGUR 3 SVERIGES 10 HÖGST RANKADE EKONOMUTBILDNINGAR  
KÄLLA: (VECKANS AFFÄRER, 2003) 



 

 

Andelen studenter från MDH som har jobb inom sex månader från examenstillfäl

procent (se figur 4) och skolan placerar sig därmed på plats 17 av 26. Snittet för samtliga lä

rosäten låg på 83,8 procent. 

FIGUR 4 ANDEL SOM HAR FÅTT JOBB IN
(BASERAD PÅ STATISTIK FRÅN CIVILEKONOMER

Lönesättningen är en följd av flera olika faktorer. Bland annat har det visat sig att kön, 

bransch och lärosäte har inverkan på lönen. Personer som tagit examen från 

har högre lön i snitt än andra, hit hör examinerade från Handelshögskolan i Stockholm, 

Stockholms universitet, Uppsala universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt Linköping universite

från Mälardalens högskola tjänar mellan 25

Handelshögskolan i Stockholm där näs

(Civilekonomerna, 2008) För fullständig statistik, se bilaga 

Huvudparten av civilekonomerna tycker att de haft nytta av sin ekonomutbildning i arbetsli

vet. Totalt anser 71 procent av respondenterna i civilekonomernas undersökning att de har 

haft mycket stor eller ganska stor n

cent av studenterna från MDH tycker att de har haft nytta av utbildningen. Stockholms uni

versitet toppar även här listan med 93,9 procent och i botten ligger Blekinge tekniska hög

skola med 53,6 procent. 

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mälardalens Högskola

Uppsala universitet

Stockholms universitet

Snitt för samtliga lärosäten

Sveriges lantbruksuniversitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Linköpings universitet

Internationella Handelshögskolan i 

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Andel utexaminerade studenter som fått arbete inom sex 

från MDH som har jobb inom sex månader från examenstillfäl

och skolan placerar sig därmed på plats 17 av 26. Snittet för samtliga lä

SOM HAR FÅTT JOBB INOM SEX MÅNADER  
K FRÅN CIVILEKONOMERNA, 2008) 

4.1.2 LÖN 

Lönesättningen är en följd av flera olika faktorer. Bland annat har det visat sig att kön, 

bransch och lärosäte har inverkan på lönen. Personer som tagit examen från 

har högre lön i snitt än andra, hit hör examinerade från Handelshögskolan i Stockholm, 

Stockholms universitet, Uppsala universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt Linköping universitet. Den största gruppen 

från Mälardalens högskola tjänar mellan 25-40.000kr i månaden. Detta kan jämgöras med 

Handelshögskolan i Stockholm där nästan 60 procent tjänar mer än 40.000kr i månaden. 

För fullständig statistik, se bilaga 3.  

4.1.3 NYTTA I ARBETSLIVET 

Huvudparten av civilekonomerna tycker att de haft nytta av sin ekonomutbildning i arbetsli

vet. Totalt anser 71 procent av respondenterna i civilekonomernas undersökning att de har 

haft mycket stor eller ganska stor nytta av utbildningen (se figur 5 på nästa sida

terna från MDH tycker att de har haft nytta av utbildningen. Stockholms uni

versitet toppar även här listan med 93,9 procent och i botten ligger Blekinge tekniska hög

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mälardalens Högskola

Uppsala universitet

Stockholms universitet

Snitt för samtliga lärosäten

Sveriges lantbruksuniversitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Linköpings universitet

Internationella Handelshögskolan i …

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Handelshögskolan i Stockholm

81,3

82,1

82,8

82,9

83,8

84,6

86

86,1

89

89,4

91,7

Andel utexaminerade studenter som fått arbete inom sex 
månader
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från MDH som har jobb inom sex månader från examenstillfället var 82,1 

och skolan placerar sig därmed på plats 17 av 26. Snittet för samtliga lä-

 

Lönesättningen är en följd av flera olika faktorer. Bland annat har det visat sig att kön, 

bransch och lärosäte har inverkan på lönen. Personer som tagit examen från vissa lärosäten 

har högre lön i snitt än andra, hit hör examinerade från Handelshögskolan i Stockholm, 

Stockholms universitet, Uppsala universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 

t. Den största gruppen 

månaden. Detta kan jämgöras med 

tan 60 procent tjänar mer än 40.000kr i månaden. 

Huvudparten av civilekonomerna tycker att de haft nytta av sin ekonomutbildning i arbetsli-

vet. Totalt anser 71 procent av respondenterna i civilekonomernas undersökning att de har 

på nästa sida). 64,9 pro-

terna från MDH tycker att de har haft nytta av utbildningen. Stockholms uni-

versitet toppar även här listan med 93,9 procent och i botten ligger Blekinge tekniska hög-

91,7



 

 

FIGUR 5 ANDEL SOM UPPLEVER N
(BASERAD PÅ STATSTIK FRÅN CIVILEKONOMERNA

Ekonomyrket handlar ofta om beslutsfattande samt förhandling och rådgivning. Ekonomer 

kan arbeta i kommuner, landsting, i det 

arbeta i intresseorganisationer samt ideella organisationer. Yrket finns inom arbetsmarkna

dens samtliga branscher och arbetsuppgifterna beror på vilken inriktning ekonomen har valt. 

Framträdande arbetsområden för ekonomer är finansiering, marknadsföring och ekonomisk 

styrning. De kan exempelvis arbeta med att granska ett företags redovisning eller att 

nadsföra en produkt. (Arbetsförmedlingen, yrkesbeskrivning, 2009)

Det finns givetvis de som utöver e

dubbel examen, och därmed inte arbetar inom ett renodlat ekonomyrke. Enligt Civilekono

mernas rapport om ekonomers situation efter avslutade studier, var de vanligaste ämnena 

som studerats före, efter eller parallellt med ekonomistudierna teknik, samhällsvetenskap 

och juridik. Det finns också de som startar eget företag en kort tid efter studierna, även om 

det är relativt ovanligt. De funktioner som enligt rapporten var vanligast hos dem som utex

aminerades 2004 var arbete som handläggare, assistent, specialist, analytiker, projektledare 

eller konsult. Andelen civilekonomer som tre år efter examen hade uppnått en chefsposition 

eller satt med i företagsledningen var 21,3 procent. 

En person som vill arbeta som ekonom bör kunna vara bra på att analysera komplexa ekono

miska sammanhang, ha datakunskaper samt goda språkkunskaper då det skapar gynnsam

mare förutsättningar för att arbeta i internationella företa

med mycket kontakter, varför det krävs att kunna möta många olika människor. 

(Arbetsförmedlingen, yrkesbeskrivning, 2009)

Mälardalens högskola

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Uppsala universitet

Snitt för samtliga lärosäten

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs 

Stockholms universitet

Internationella Handelshögskolan i 

Sveriges lantbruksuniversitet

Linköpings universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Andel civilekonomer som tycker att de har mycket stor eller 
ganska stor nytta av sin ekonomutbildning i sin yrkesroll

ANDEL SOM UPPLEVER NYTTA AV UTBILDNINGEN  
FRÅN CIVILEKONOMERNA, 2008) 

4.2 EKONOMYRKET 

Ekonomyrket handlar ofta om beslutsfattande samt förhandling och rådgivning. Ekonomer 

kan arbeta i kommuner, landsting, i det privata näringslivet och inom staten. De kan även 

arbeta i intresseorganisationer samt ideella organisationer. Yrket finns inom arbetsmarkna

dens samtliga branscher och arbetsuppgifterna beror på vilken inriktning ekonomen har valt. 

den för ekonomer är finansiering, marknadsföring och ekonomisk 

styrning. De kan exempelvis arbeta med att granska ett företags redovisning eller att 

(Arbetsförmedlingen, yrkesbeskrivning, 2009)  

Det finns givetvis de som utöver ekonomexamen även läser andra utbildningar för att få 

dubbel examen, och därmed inte arbetar inom ett renodlat ekonomyrke. Enligt Civilekono

mernas rapport om ekonomers situation efter avslutade studier, var de vanligaste ämnena 

ler parallellt med ekonomistudierna teknik, samhällsvetenskap 

och juridik. Det finns också de som startar eget företag en kort tid efter studierna, även om 

det är relativt ovanligt. De funktioner som enligt rapporten var vanligast hos dem som utex

es 2004 var arbete som handläggare, assistent, specialist, analytiker, projektledare 

eller konsult. Andelen civilekonomer som tre år efter examen hade uppnått en chefsposition 

eller satt med i företagsledningen var 21,3 procent. (Civilekonomerna, 2008)

En person som vill arbeta som ekonom bör kunna vara bra på att analysera komplexa ekono

miska sammanhang, ha datakunskaper samt goda språkkunskaper då det skapar gynnsam

mare förutsättningar för att arbeta i internationella företag. Ekonomer har också ett arbete 

med mycket kontakter, varför det krävs att kunna möta många olika människor. 

(Arbetsförmedlingen, yrkesbeskrivning, 2009) 

Mälardalens högskola

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Uppsala universitet

Snitt för samtliga lärosäten

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs …

Stockholms universitet

Internationella Handelshögskolan i …

Sveriges lantbruksuniversitet

Linköpings universitet

Handelshögskolan i Stockholm

64,9

70,4

70,6

71

72,4

73,7

73,8

74,1

76,9

77,2

93,9

Andel civilekonomer som tycker att de har mycket stor eller 
ganska stor nytta av sin ekonomutbildning i sin yrkesroll
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Ekonomyrket handlar ofta om beslutsfattande samt förhandling och rådgivning. Ekonomer 

privata näringslivet och inom staten. De kan även 

arbeta i intresseorganisationer samt ideella organisationer. Yrket finns inom arbetsmarkna-

dens samtliga branscher och arbetsuppgifterna beror på vilken inriktning ekonomen har valt. 

den för ekonomer är finansiering, marknadsföring och ekonomisk 

styrning. De kan exempelvis arbeta med att granska ett företags redovisning eller att mark-

konomexamen även läser andra utbildningar för att få 

dubbel examen, och därmed inte arbetar inom ett renodlat ekonomyrke. Enligt Civilekono-

mernas rapport om ekonomers situation efter avslutade studier, var de vanligaste ämnena 

ler parallellt med ekonomistudierna teknik, samhällsvetenskap 

och juridik. Det finns också de som startar eget företag en kort tid efter studierna, även om 

det är relativt ovanligt. De funktioner som enligt rapporten var vanligast hos dem som utex-

es 2004 var arbete som handläggare, assistent, specialist, analytiker, projektledare 

eller konsult. Andelen civilekonomer som tre år efter examen hade uppnått en chefsposition 

(Civilekonomerna, 2008) 

En person som vill arbeta som ekonom bör kunna vara bra på att analysera komplexa ekono-

miska sammanhang, ha datakunskaper samt goda språkkunskaper då det skapar gynnsam-

g. Ekonomer har också ett arbete 

med mycket kontakter, varför det krävs att kunna möta många olika människor. 

93,9
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Nedan ges en beskrivning av några vanliga ekonomyrken, som baseras på Arbetsförmedling-

ens översiktsbeskrivning av ekonomyrken (Arbetsförmedlingen, yrkesbeskrivning, 2009): 

En redovisningsekonom analyserar det resultat som framkommit genom bokslutet, och 

försöker finna förklaringar till orsaken att resultatet blev som det blev, bokslutsrapporten 

läggs sedan fram för företagsledningen. Ett större årsbokslut utförs en gång per år. Redovis-

ningsekonomen kan även arbeta med att framställa direktiv för hur redovisningen ska göras 

samt utveckla modeller för redovisningen. Det kan också handla om att medverka i budget-

arbetet där redovisningsekonomen bedömer utvecklingen av inkomster och utgifter under 

en viss tidsperiod, och granskar hur stora dessa bör vara för att företaget ska kunna nå upp 

till de satta lönsamhetsmålen.  

Ekonomichefen har ansvar för ekonomiavdelningens arbete och styr arbetet med att ta fram 

utredningar och ekonomiska planer samt kontroll- och styrsystem för att kunna följa upp 

verksamheten. 

En redovisningschef ser till att skatter, moms och arbetsgivaravgifter redovisas och betalas in 

i rätt tid. Denne ansvarar också för redovisning av samtliga in- och utbetalningar samt andra 

ekonomiska företeelser i företaget. 

Revisorn arbetar med att granska redovisningen i ett företag, en organisation eller förvalt-

ning. Detta för att ta reda på hur verksamheten styrs av ledningen. Revisorsarbetet innebär 

också att kontrollera att redovisningen följer gällande lagar och regler. En revisor kan välja 

att specialisera sig inom diverse områden, som exempelvis internationell redovisning eller 

skattelagstiftning.  

En ekonomiassistent arbetar med bokföringen i ett företag. Denne granskar bokföringens 

uppgifter och jämför dem med verifikationer, d.v.s. fakturor, kvitton och reseräkningar. Eko-

nomiassistenten kontrollerar om saldot på kontot enligt bokföringen stämmer överens med 

kontoutdrag från banken. Att ge service till kunder och lämna upplysningar om exempelvis 

utförda in- och utbetalningar hör även till arbetet som ekonomiassistent. Denne arbetar 

dessutom också med löne- och skatteuppgifter samt tar fram underlag för bokslut och deltar 

i bokslutsarbetet. Redovisningsassistenten har ett liknande arbete. 

En controller ska fungera som en länk mellan ekonomiavdelning och företagsledning. Con-

trollern förser företagsledningen med nödvändig ekonomisk information som behövs för att 

ledningen ska kunna följa, bedöma och påverka verksamheten. Controllern arbetar framför 

allt i stora företag och koncerner, men även i kommuner och statliga förvaltningar. Control-

lers kan ha olika inriktning, en accounting/financial controller arbetar med redovisning och 

gör bokslut, medan en business controller är mer affärsinriktad och deltar i arbetet med 

långsiktiga affärsplaner som företaget har samt granskar ekonomiska följder av olika hand-

lingsplaner. 
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4.3 REKRYTERING 

”Rekrytering innebär åtgärder som syftar till att tillgodose behovet av personal.”  (Granberg, 

1994, s. 197) I rekryteringen ingår följaktligen olika åtgärder såsom exempelvis platsannons-

ering, kontakt med arbetsförmedlingar och skolor, urval och anställningsintervjuer. Rekry-

tering kan vara både intern och extern. Den interna rekryteringen syftar till att någon som 

redan är anställd får den lediga tjänsten, medan den externa innebär att en ny medarbetare 

tillförs utifrån. (Granberg, 1994) Vid rekrytering finns olika verktyg att arbeta med. Det kan 

till exempel vara referensmallar, tester, betyg och intyg. (Hallén, 2005)  

4.3.1 FÖRETAGENS KRAV 

Vid rekrytering av nya medarbetare är det grundläggande att företaget noga reflekterar över 

vad som kommer att krävas av den nyanställde (Prien, 1992). Noggranna förberedelser inför 

en kommande anställningsintervju minskar risken att missa viktig information under själva 

mötet. Det är av stor betydelse att det läggs mycket tid och energi i denna del av förbered-

elserna, för att en felrekrytering inte ska ske. En sådan kan nämligen bli mycket kostsam. 

(Hallén, 2005) Företaget bör fastställa vilka erfarenheter, kunskaper, färdigheter och ambi-

tioner som är viktiga för den specifika tjänsten. Dessa mål kan specificeras i en så kallad 

”kravspecifikation” där behoven kan delas upp i ”måste”-krav, ”önskas”-krav samt ”över-

rensstämmelse”-krav. (Prien, 1992) Idén är att denna specifikation ska användas för att 

delge kraven till de arbetssökande vid utannonseringen. En utförlig och specifik anställnings-

beskrivning gör urvalsprocessen enklare och minskar graden subjektivitet och diskriminering. 

(SOU, 2005) För att illustrera hur en sådan kravprofil kan se ut har vi nedan anpassat Lars 

Priens modell efter de krav som kan ställas på en ekonom: 

 

FIGUR 6 EXEMPEL PÅ KRAVPROFIL FÖR EN EKONOM  
(UTVECKLING AV LARS PRIENS MODELL, 1992) 

”Måste”-krav 

– Civilekonom eller motsvarande 
– Inriktning mot redovisning eller ekonomistyrning 
– Analytisk förmåga 
– Noggrann och ansvarstagande 
– Självständig, flexibel och kan ta egna initiativ 
– Social kompetens 
– Datorvana och språkkunskaper 

”Önskas”-krav 

– Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete 
– Erfarenhet av företagets redovisningssystem 

”Överrensstämmelse”-krav 

Överrensstämmelse mellan personens förväntningar på: 

– Jobbet och vad jobbet ger honom/henne 
– Arbetslaget och vad laget väntar av honom/henne 
– Företagskulturen och vad denna ger honom/henne. 
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Dagens informationssamhälle ställer andra krav på sina anställda än tidigare. Förutom krav 

på utbildning och arbetslivserfarenhet inom olika tjänster ställs även höga krav på individu-

ella egenskaper. Några sådana utmärkande egenskaper som ofta syns i platsannonser är ”so-

cial förmåga”, ”flexibilitet”, ”initiativförmåga”, ”beslutsförmåga” samt förmåga att arbeta på 

egen hand och tillsammans med kollegor. (Ahrnborg Swenson, 1997) Nedan följer en redo-

görelse över betydelsen av utbildning och arbetslivserfarenhet vid nyrekrytering. 

Utbildning: 

Den arbetssökandes utbildning kan ses som en indikation på dennes färdigheter att dra nytta 

av teoretiska och/eller praktiska kunskaper i arbetet. Det är även ett tecken på förmågan att 

kunna utvecklas i framtiden. I takt med att arbetarnas allmänna utbildningsnivå har höjts har 

även kraven på utbildning ökat. Konjunkturen har också visat sig ha betydelse för de utbild-

ningskrav som arbetsgivarna har. Kraven på utbildning har nämligen benägenhet att sänkas 

när de arbetssökande är få. Omgjorda utbildningar och specialutbildningar försvårar rekryte-

rarens bedömning av den arbetssökandes utbildning. (SOU, 2005) 

Arbetslivserfarenhet: 

Även arbetslivserfarenhet är ett centralt tecken på kompetens. Tillsammans med utbildning 

utgör arbetslivserfarenhet en indikator på att personen i fråga faktiskt kan utföra arbetet. 

Arbetslivserfarenhetens meriterande värde är liksom utbildning påverkad av konjunkturella 

förändringar. Ju lägre utbildningskraven är för en anställning, ju viktigare är det att den ar-

betssökande har arbetslivserfarenhet eftersom det visar att han/hon vet hur arbetet går till. 

I kravspecifikationen kan det sökande företaget specificera vilken arbetslivserfarenhet som 

är speciellt viktigt för anställningen. Även arbetslivserfarenhet som inte är inom området för 

det sökta jobbet kan ha betydelse, då det visar att den sökande har erfarenhet av att fungera 

i en arbetsorganisation. (SOU, 2005) 

4.3.2 VARFÖR ANSTÄLLA EN NYUTEXAMINERAD? 

Det är ofta svårt för nyutexaminerade att komma ut i arbetslivet eftersom många saknar 

arbetslivserfarenhet och referenser. Företagen kan vara osäkra på deras förmågor och rädda 

för att deras sätt ska skilja sig från den äldre generationens. (Ahrnborg Swenson, 1997) Vad 

finns det då för skäl för ett företag att anställa en ”purfärsk” akademiker? Suzanne Ahrnborg 

Swenson skriver i sin bok Rekrytering i fokus (1997) att nyutexaminerade ”ungdomar” ofta 

tar sig an sina arbetsuppgifter med stort intresse och med en intensiv lust att få användning 

av sina nyblivna kunskaper, de utvecklas fort, är vana att använda sin problemlösningsför-

måga och har allt som oftast en god datorvana. De har dessutom en tendens att sprida 

denna entusiasm vidare till sina medarbetare.  
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5.  INTERVJUERNA I SAMMANDRAG 

Kapitlet innehåller en redogörelse av de intervjuer med verksamheter i regionen som utförts i denna 

studie. De tio som medverkat är ICA Sverige AB, ICA Fastigheter Sverige AB, ABB, Swedbank, Mälar-

energi, KPMG, Bostads AB Mimer, Bombardier, proAros och Vägverket. Inledningsvis presenteras 

svaren på frågorna kortfattat. Därefter återges intervjuerna med vart och ett av företagen ingående.  

5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUSVAREN 

I tabell 1 nedan redovisas företagens svar på frågorna ett, två, tre, fem som avser området 

rekrytering och fråga sju som avser kompetens utifrån intervjuguiden (se bilaga 1). Fråga 

fyra, ”Vilka faktorer är viktigast vid anställning av en nyutexaminerad ekonom”, är samman-

ställd i ett separat diagram efter tabell 2. Fråga sex angående kravspecifikationer var svår att 

sammanställa på ett överskådligt sätt, varför svaren presenteras i analysen (avsnitt 6.3). 

TABELL 1 SUMMERADE SVAR FRÅN INTERVJUERNA DEL 1 
(EGEN KONSTRUKTION) 

1. Hur viktig är en 
civilekonomexamen? 

2. Hur stor betydelse 
har examensnivån?  

3. Hur stor betydelse 
har lärosätet?  

5. Vilken typ av 
arbetslivserfarenhet 
krävs? 

7. Vad saknar ekono-
merna från MDH för 
kompetens? 

IC
A

  
Sv

er
ig

e 

Titeln spelar ingen roll 
Treårig utbildning som 
minimum vid högre 
positioner 

Mindre betydelse – 
men tittar gärna på 
MDH-studenter pga. 
god erfarenhet 

Redovisning i ICA-butik. 
Ekonomi och juridik. 

Många kan bli bättre på 
muntlig framställning. 

IC
A

  
Fa

st
ig

h
et

er
 

Är enbart en titel 
Har ingen större 
betydelse 

Har ingen betydelse Arbete med bokföring 
Mer verksamhetsstyrning, 
träning på att se "bakom" 
siffrorna. 

A
B

B
 

Har ingen betydelse 
Bra med magisterex-
amen, men beror på 
positionen 

Ingen större betydelse 
Bra att fått använda 
sina teoretiska kunska-
per 

IT-kunskap och tekniska 
kunskaper 

Sw
ed

b
an

k 

Ingen större betydelse 
Ovanligt att företaget 
anställer någon utan 
akademisk examen 

Ingen större betydelse, 
men gärna anknytning 
till orten 

Kund- och kassavana Ingen särskild 

M
äl

ar
- 

en
er

gi
 

Bra att ha vid con-
troller- och avancerade 
ekonomtjänster 

Marginell betydelse, 
men beror på tjänst 

Marginell betydelse 
Erfarenhet inom eko-
nomiområdet bör 
finnas 

Inget 

K
P

M
G

 

Är enbart en titel 
Har ingen större 
betydelse 

Ingen större betydelse Inget krav men ett plus Saknar inget 

M
im

er
 

Viktigast att personen 
har en högskoleexa-
men 

Kandidat är minimum, 
magister genererar 
inget "jätteplus" 

Liten betydelse 
Beror på tjänsten men 
är alltid ett plus 

Inget speciellt 

B
o

m
b

ar
d

ie
r 

Inte speciellt viktig. 
Viktigast med en 
gedigen utbildning. 

Beror på vilken skola 
personen studerat vid. 

Inte oväsentligt men 
heller inte avgörande 

Ekonomi i allmänhet, 
gärna arbetat i inter-
nationell miljö 

Generellt viktigt är språk, 
muntlig framställning, 
teamworkträning & tek-
nikförståelse. 

p
ro

A
ro

s 

Räcker med motsva-
rande utbildning. 

Viktigast att den an-
ställde har en examen 

Mindre viktigt 

Helst inom ekonomi-
området, gärna inom 
rätt verksamhetsom-
råde. 

Kan inte svara på. 

V
äg

ve
rk

et
 

Är inte viktig för alla 
befattningar. 

Kandidat är baskravet. 
Högre examen intres-
sant men ej avgörande.  

Ingen större påverkan 
på beslut vid anställ-
ning. 

Inget krav, men inom 
ekonomiområdet kan 
vara konkurrensfaktor. 

Träning på att leda och 
styra t.ex. projektarbete, 
få andra att prestera utan 
att ha chefstjänst. 
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I följande tabell redovisas svaren på fråga åtta till och med tretton från intervjuguiden. Dessa 

frågor behandlar ekonomernas kompetens, samt övriga frågor (företagens syn på praktik 

samt lönesättning). 

TABELL 2 SUMMERADE SVAR FRÅN INTERVJUERNA DEL 2 
(EGEN KONSTRUKTION) 

 

8. Viktigaste ämnena 
att ha kunskap om? 

9. Kompetensskill-
nad mellan eko-
nomer fr. MDH 
/andra lärosäten? 

10. Allmän 
uppfattning 
om ekonomer 
från MDH? 

11. Saknar eko-
nomerna från 
MDH praktisk 
erfarenhet? 

12. Medverka 
till att ekono-
mer kommer 
ut på praktik? 

13. Påverkas 
lönen av 
lärosätet? 

IC
A

  
Sv

er
ig

e 

Redovisning. Nej. 
Skolans produkt 
är uppskattad. 

Ja.  
Ja. Vill gärna visa 
upp arbetsplat-
sen. 

Nej 

IC
A

  
Fa

st
ig

h
et

er
 

Förstå fastighetsbran-
schen, förståelse för 
balans- och resultaträk-
ning. 

Nej. God 

Bör ingå i utbild-
ningen att berätta 
hur det går till på 
ett "riktigt" 
företag. 

Ja, i mån av tid, 
men måste 
tillföra både 
företaget och 
studenten 
någonting. 

Generellt nej. Kan 
ev. påverkas vid 
behov av special-
kompetens. 

A
B

B
 

Företagsekonomi och 
beskattningsrätt. 

Nej, handlar om 
studentens attityd 
snarare. 

"helt okej" Svårt att säga. 
Erbjuder som-
marjobb. 

Nej. 

Sw
ed

b
an

k 

Beskattning, företags-
ekonomi och 
makroekonomi 

Nej. 

God uppfattning, 
vill helst ha 
studenter från 
MDH 

Nej 

Erbjuder extra- 
och sommarjobb 
i kassa och kund-
tjänst. 

Nej. 

M
äl

ar
- 

en
er

gi
 

Redovisning, kalkyle-
ring, budgetering, 
ekonomistyrning, 
associationsätt och 
handelsrätt. 

Nej. God kompetens. Nej. 

Ja, men beror på 
arbetsbelast-
ningen på före-
taget. 

Nej. 

K
P

M
G

 

Redovisning och revi-
sion. 

Nej. Bra uppfattning Nej. 
Har ett samar-
bete för praktisk 
utbildning. 

Nej. 

M
im

er
 Redovisning och före-

tagsekonomi i allmän-
het. Bra med olika in-
riktningar. 

Svårt att säga. 
Håller samma 
standard som 
andra lärosäten 

Svår att svara på. 
Hjälper gärna till 
om de har 
möjlighet. 

Nej. 

B
o

m
b

ar
d

ie
r Redovisning, ekonomi-

styrning, mikro- och 
makroekonomi. Mate-
matisk problemlös-
ningsförmåga. 

Internationell 
bakgrund är alltid 
positivt vilket är svårt 
att skaffa sig på en 
lokal utbildning. 

Kan ej svara på. 

Anser att skolan 
ska börja nätverka 
mer med bolagen i 
omnejden. 

Ja, i mån av tid, 
det måste göras 
på rätt sätt. 

”Nja”. Vissa lä-
rosäten drar till sig 
högre generell 
kompetens vilket 
gör att högre krav 
kan ställas. 

p
ro

A
ro

s 

Det som ryms inom en 
ekonomiexamen. 

Svårt att avgöra. Ingen särskild. Svårt att avgöra. 

Ja, men måste ha 
möjlighet att ta 
emot personen 
på ett bra sätt. 

Nej. 

V
äg

ve
rk

et
 

Företagsekonomi och 
styrmodeller. 

Nej.  God kompetens. 

Fördelaktigt om 
studenterna får 
bekanta sig med 
olika affärssystem, 
t.ex. Agresso. 

Positiva till 
praktik. Erbjuder 
exjobb och 
sommarjobb. 

Nej. 

 



 

 

För frågan ”Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?” 

gavs åtta olika alternativ, där företagets representant omb

faktorerna hos just dem. Nedan har dessa uppgifter sammanställts 

ett poängsystem. Faktorn som respondenten angav som första val gavs 5 poäng, andra valet 

4 poäng ner till femte valet som fick 1 poäng

denna procedur för alla tio företag

manställdes sedan i figur 7, nedan, för att ge läsaren en indikation om hur betydelsefulla de 

olika faktorerna är. Exakt data för svaren på denna fråga åt

I diagrammet kan utläsas att 

flest arbetsgivare och fick totalt 39 poäng, tätt därefter följer sedan 

sett lärosäte på 32 poäng och 

mer sedan på en fjärde plats med 23 poäng. I botten hittar vi sedan 

kunskaper, bägge på 11 poäng och 

examen från ett stort lärosäte

FIGUR 7 SAMMANSTÄLLNING AV "
NYUTEXAMINERAD EKONOM?" 
(EGEN KONSTRUKTION) 

 

 

 

 

                                                             
1 Maxpoängen som en faktor kan få är således 5 poäng x 10 företag = 50 poäng.

Akademisk examen från ett stort lärosäte

Akademisk examen, oavsett lärosäte

Andra kunskaper

Arbetslivserfarenhet

Bra betyg

Fördjupning

Personliga egenskaper

Utvecklingspotential

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en 

För frågan ”Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?” 

där företagets representant ombads rangordna de fem vikti

ktorerna hos just dem. Nedan har dessa uppgifter sammanställts i ett stapeldiagram 

poängsystem. Faktorn som respondenten angav som första val gavs 5 poäng, andra valet 

4 poäng ner till femte valet som fick 1 poäng1. Poängen som framkom efter att 

denna procedur för alla tio företag summerades sedan för varje enskild faktor

nedan, för att ge läsaren en indikation om hur betydelsefulla de 

Exakt data för svaren på denna fråga återfinns i bilaga 4.

 Personliga egenskaper var den faktor som rankades högst av 

och fick totalt 39 poäng, tätt därefter följer sedan Akademisk examen, oav

på 32 poäng och Utvecklingspotential på 28 poäng. Arbetslivserfarenhet

mer sedan på en fjärde plats med 23 poäng. I botten hittar vi sedan Bra betyg

, bägge på 11 poäng och Fördjupning på 6 poäng. Ingen valde att ranka 

examen från ett stort lärosäte som en av de fem viktigaste faktorerna. 

SAMMANSTÄLLNING AV "VILKA FAKTORER ÄR VIKTIGAST VID EN ANSTÄLLNING AV EN 

 
Maxpoängen som en faktor kan få är således 5 poäng x 10 företag = 50 poäng. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Akademisk examen från ett stort lärosäte

Akademisk examen, oavsett lärosäte

Andra kunskaper

Arbetslivserfarenhet

Bra betyg

Fördjupning

Personliga egenskaper

Utvecklingspotential

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en 
nyutexaminerad ekonom? 

25 

För frågan ”Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?” 

rangordna de fem viktigaste 

i ett stapeldiagram efter 

poängsystem. Faktorn som respondenten angav som första val gavs 5 poäng, andra valet 

Poängen som framkom efter att ha upprepat 

summerades sedan för varje enskild faktor. Detta sam-

nedan, för att ge läsaren en indikation om hur betydelsefulla de 

a 4. 

var den faktor som rankades högst av 

Akademisk examen, oav-

Arbetslivserfarenhet kom-

Bra betyg och Andra 

på 6 poäng. Ingen valde att ranka Akademisk 

 

LLNING AV EN 

40

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en 

"Poäng"
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I följande avsnitt (5.2–5.11) presenteras svaren från företagen var för sig. Svaren är uppde-

lade i fem underrubriker. Avsnitten angående Respondentens roll i företaget, Ekonomerna 

och deras befattningar behandlar övergripande information om företaget och dess ekono-

mer.  Under rubrikerna Rekrytering, Kompetens och Övrigt beskrivs svaren på frågorna, som 

redovisades kortfattat i början av detta kapitel, mer utförligt.  

5.2 ICA SVERIGE - BUTIKSADMINISTRATION2 

 
 

Respondentens roll i företaget 

Vi har träffat Fouad Aherdan, avdelningschef inom butiksprofilen Nära. Kontoret är uppdelat 

efter de fyra butiksprofilerna där Nära är den profil som kräver mest arbete och därför har 

flest anställda. Arbetet på butiksadministrationen handlar mycket om kundrelationer. 

Ekonomerna och deras befattningar 

Uppgifterna på kontoret är varierande. Det finns tre befattningar inom varje butiksprofil: 

• Redovisningsassistent – betalar och bokför kundernas fakturor, tillverkar fakturor till 

butikens kunder. 

• Redovisningsansvarig – sköter löpande bokföring, upprättar arbetsavtal. 

• Kundansvarig – sköter kundrelationerna, gör årsredovisningar, bokslut, deklarationer 

till kunderna som köpt tjänsten.  

De kvalificerade ekonomerna anställs ofta som kundansvariga som är den högsta befatt-

ningen och kräver ofta både arbetslivserfarenhet och utbildning. Fouad menar att det är 

svårt att behålla kompetenta medarbetare om de får en lägre position inom företaget. 

Många nyanställda utan yrkeserfarenhet får börja som redovisningsassistenter för att de ska 

lära sig organisationen från grunden, men målet är alltid att ekonomerna med akademisk 

utbildning ska bli kundansvariga. Det finns ingen skillnad mellan lärosätena vad gäller befatt-

ningar inom företagen, menar Fouad. ”Mälardalens Högskola är vår största källa och ligger 
                                                             
2 Fouad Aherdan, avdelningschef inom profilen Nära i Västerås, besöksintervju den 20 april 2009 

ICA Sverige AB är en av Sveriges ledande återförsäljare av dagligvaror. År 2008 omsatte 

företaget 56 885 miljoner kronor. ICA-handlarna sköter och förfogar över sina egna 

butiker medans ICA Sveriges uppgift är att förse dem med produkterna. De fyra butiks-

profilerna Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi Stormarknad finns för att möta kun-

dernas olika behov från närmarknad till stormarknad. Totalt har bolaget 1 369 butiker 

över hela landet. (ICA AB, 2009) 

ICA Butiksadministration i Västerås säljer tjänster till ICA-butikerna där de erbjuder 

hjälp med redovisning och ekonomisk rapportering. 



 

27 
 

närmast oss, men vi anställer även personer från andra högskolor om de söker jobb här hos 

oss”, säger han. Butiksadministrationen tar in många studenter från MDH som sommarjob-

bare och de arbetar då som redovisningsassistenter. Fouad tycker att det är en fördel att ta 

in ekonomer som sommarvikarier eftersom han och hans kollegor då får en möjlighet att 

lära känna personerna och kanske kan erbjuda en fast anställning när de tagit sin examen.  

Rekrytering 

Fouad anser att en akademisk examen inom ekonomi är viktig, men inte avgörande. Han 

visste inte att MDH nekats rätten att examinera Civilekonomer, men tycker inte att titeln 

spelar någon roll. ”Personligheten har större betydelse än examensnivån”, menar Fouad. Mi-

niminivån för positionen som kundansvarig är dock en treårig utbildning. Han tycker att lä-

rosätet inte har någon betydelse. Det är snarare så att studenter från MDH premieras: ”För 

oss är det en självklarhet att titta på studenter från MDH eftersom vi har en god erfarenhet 

av dem sedan många år tillbaka och har dem nära oss geografiskt”. 

 

 

Vad gäller arbetslivserfarenhet så premieras personer som arbetat med redovisningen i en 

ICA-butik vid rekrytering. Dessa personer vet hur det är att arbeta i butik vilket skulle under-

lätta vid kundkontakt. Övrig personal måste lära sig ”den hårda vägen” vad en ICA-butik är 

och andra grundläggande kunskaper. I övrigt är det fördelaktigt att ha erfarenhet inom eko-

nomi- eller juridikområdet. 

En kravspecifikation för tjänsten Kundansvarig ser ut som följer: 

• Högskoleutbildning inom ekonomiområdet 

• Arbetslivserfarenhet inom redovisning och bokslut, gärna från redovisnings- eller 

revisionsbyrå. Erfarenhet av arbete med fåmansbolag är också meriterande liksom 

arbete inom livsmedelsbutik. 

• Drivande, ödmjuk, kommunikation, strukturerad, självständig och kundorienterad 

• Talar och skriver svenska väl 

Kompetens 

Fouad anser inte att ekonomerna från MDH saknar någon speciell kompetens i större om-

fattning, men att de kunde bli bättre på muntlig framställning. Samtidigt tror han inte att 

detta har att göra med utbildningen, utan mer beror på personligheten. ”Jag upplever ingen 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1 Arbetslivserfarenhet och Akademisk examen, oavsett lärosäte  

”Vi kan inte bara ta in nyutexaminerade” 

2 Personliga egenskaper och Utvecklingspotential 

”Jag anser att dessa hör ihop” 

3 Fördjupning inom ett visst område  

”Fördjupning inom juridik (gärna handelsrätt) eller IT är inte så dumt.”  
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brist på kompetens som skulle bero på utbildningen utan tvärtom är skolans produkt är väl-

digt uppskattad här”, berättar han. Något som Fouad upplever att många saknar är arbets-

livserfarenhet, varför de flesta får börja från grunden i organisationen och sedan får arbeta 

sig upp. Han tycker att det är viktigt att arbetarna behålls inom koncernen, och menar att de 

gärna får gå vidare från Västerås-kontoret bara de stannar inom organisationen.  

Det viktigaste ämnet att ha kunskap om vid en anställning på butiksadministrationen är re-

dovisning. Han upplever inte någon skillnad i kompetens mellan olika lärosäten och menar 

att ICA inte utövar någon sådan diskriminering. Fouad tycker att MDH-studenterna har kom-

petens, men menar att det ändå blir ”skolbänken” igen vid en anställning eftersom ICA är ett 

så pass annorlunda företag.  

Övrigt: 

Fouad menar att butiksadministrationen gärna vill vara med och medverka till att studenter 

kommer ut på praktik. ”Vi vill gärna visa upp vår arbetsplats för att få framtida medarbe-

tare”, säger Fouad. Han berättar att de arbetat mycket med konsulterna från Academic 

Work. 

Lärosätet har inte någon inverkan på lönen, utan det är medarbetarens erfarenheter som 

räknas. 

5.3 ICA FASTIGHETER SVERIGE3 

 

Respondentens roll i företaget 

Vi har träffat Marie Barkman som är ekonomichef på ICA Fastigheter Sverige AB.  

Ekonomerna och deras befattningar  

Totalt finns nio ekonomer, varav tre personer är utbildade civilekonomer från Mälardalens 

högskola. Marie är en av dessa. Bland de andra ekonomerna finns jurister och gymnasieeko-

nomer. 

Det finns fyra verksamhetsdrivande avdelningar. En av ekonomerna arbetar som controller 

gentemot förvaltningen, en avdelning där man förvaltar ICA:s egenägda fastigheter. Hon 

jobbar med upprättande av prognoser och budgetar, uppföljning av utfall, det kan även 

                                                             
3 Marie Backman, ekonomichef på ICA Fastigheter i Västerås, besöksintervju den 22 april 2009 

ICA Fastigheter Sverige AB är ett av Skandinaviens största verksamhetsdrivande fastig-

hetsbolag inom handel. Bolaget äger och hyr in ungefär 2 000 000 kvadratmeter lokal-

yta för ICA:s verksamhet och investerar i nybyggnation av butiker. ICA Fastigheter AB är 

ett helägt dotterbolag till ICA AB och finns både i Sverige och Norge. (ICA Fastigheter 

AB, 2009) 
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ibland handla om kontraktshantering och dylikt. Det är en analys- och controllerfunktion. ”Vi 

gör så att resultatet blir som det blir. Producerar budgetar och prognoser. Vi ser till vad som 

är på gång, vad vi inte har fått kontrakt på och så vidare”, säger Marie. Marie talar om en 

verksamhetsnära administration, de försöker jobba proaktivt, jobbar mot en budget, följer 

upp resultatet mot budgeten. Det handlar om att analysera och ta upp problem och möjlig-

heter. Hon menar att det handlar mer om en proaktiv roll än att hela tiden följa upp histo-

rien. Den andra ekonomen är controller gentemot helheten och hjälper Marie mycket med 

att slå ihop alla avdelningar (totalen).   

Rekrytering 

Marie menar att det inte spelar någon roll om personerna som anställs har en civilekonom-

examen. Det räcker med kandidat- eller magisterexamen. Hon menar att civilekonom enbart 

är en titel. ”Som arbetsgivare tittar man på vad personen har läst för kurser och personlighet 

med mera”, säger hon.   

Examensnivån har enligt Marie ingen större betydelse.  Skulle hon söka en kvalificerad eko-

nom skulle hon självklart titta på att personen ifråga har en akademisk utbildning. ”Det är 

viktigt att ha en teoretisk grund att stå på, men handlar väldigt mycket om arbetslivserfa-

renhet, att man får vara med i verksamheten och i affärer och dylikt, det är det man lär sig 

av till slut”, menar hon. Marie säger också att ”det man får genom akademisk utbildning är 

förmågan att söka information, att bearbeta information på ett annat sätt, det är det som är 

bra med en utbildning på en akademisk basis.” Om Marie väger mellan två CV:n där den ena 

personen har en kandidatexamen och den andra har magisterexamen väljer hon inte själv-

klart den som har magister.  

Vad gäller lärosäte, anser inte Marie att det har någon särskild betydelse, utan det viktigaste 

är att personen har en akademisk examen. Däremot kan hon tänka sig att skolor i Stockholm 

kanske kan attrahera bättre lärare. ”Av den anledningen skulle det kunna vara en viss skill-

nad”, säger hon. 

 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1 Akademisk examen, oavsett lärosäte  

”Det är en förutsättning.” 

2 Personliga egenskaper  

3 Utvecklingspotential  

”Viljan att utvecklas och ta sig någonstans, med en vilja kan du åstadkomma 

hur mycket som helst.”  

4 Arbetslivserfarenhet 

”Bra med grund inom bokföring.” 

5 Andra kunskaper  

”IT och HR (personalansvar) hänger oftast ihop i ekonomyrket. Juridik och 

psykologi är också bra att ha läst.” 
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 När det gäller arbetslivserfarenhet, ser Marie gärna att personen ifråga har en grund där 

denne arbetat med bokföring och förstår hur resultat- och balansräkning hänger ihop. Hon 

menar att det handlar om att förstå vad som står bakom siffrorna. ”Har man aldrig samman-

ställt siffrorna någon gång, och saknar den förståelsen, så kan det vara svårt att ta det vi-

dare”, säger hon.  

Marie visar oss en kravspecifikation för en controllertjänst under avdelningen fastighetssup-

port. Följande krävdes för anställningen: 

• Ekonomisk högskoleexamen 

• Gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen 

• Erfarenhet av att upprätta budget, prognoser samt uppföljning och analys av 

månadsrapport. 

• Bilkörkort 

• Kan anta stora utmaningar, har förmåga att lära sig och utveckla sina kunskaper 

 

Kompetens 

Marie anser att ekonomerna har en bra grundkompetens när de kommer från högskolan. 

Hon tror att rollen som ekonom idag är mycket mer än vad som finns i utbildningen. Det är 

viktigt att titta bakom siffrorna på ett annat sätt, att kunna se själva affären, ser vad som fak-

tiskt skapar och genererar intäkterna eller kostnaderna, och vad som kan göras åt siffrorna. 

”Det vore bra med lite mer verksamhetsanknytning, så att man ser vad som faktiskt händer 

med en siffra när man gör en åtgärd”, säger Marie, och påpekar att det är något som hon 

tycker är viktigt. Hon kan känna att hon själv inte riktigt fick detta under sin utbildning, och 

menar att ”som lärare skulle man behöva vinkla det lite mer, teorin kan man lära sig i vilket 

fall som helst, men det blir bra mycket mer intressant med verksamhetsanknytning”. Marie 

menar att ”när man sedan arbetar så krävs det att man har koll på sådant, vad som driver 

intäkter, vad som kan göras med kostnadsbiten. Det skulle man kanske kunna jobba mera på 

vid en högskoleutbildning.”  

Förutom att förstå fastighetsbranschen sätter Marie stort värde till att ”ekonomen förstår 

balans- och resultaträkningar, och exempelvis vad ett hyreskontrakt innebär, att man ser 

helheten”. Hon menar att ”inom fastighetsbranschen finns mycket momsproblematik, det är 

viktigt att man förstår vilka konsekvenser som kan uppkomma om man inte gör en särskild 

sak”. Det är av stor betydelse att kunna följa hela kedjan, att se hur prognoser, budgetar och 

så vidare hänger ihop.  

Någon skillnad i kompetens mellan ekonomer från MDH och andra lärosäten kan Marie inte 

se. Hon anser att ekonomerna från MDH har god kompetens och upplever själv att hon har 

haft nytta av sina kunskaper från högskolan och att det har gett henne en bra grund att stå 

på. 
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 När det gäller praktisk erfarenhet menar Marie att ”det kan vara svårt om man kommer di-

rekt från gymnasiet och börjar läsa på högskolan”. Hon menar att ”det som istället borde 

fokuseras på är att få lärare som faktiskt har den praktiska kompetensen och som kan be-

rätta hur det egentligen går till på ett företag, hur man tänker och så, istället för att bara 

titta på teorin hela tiden”. Marie ser inte avsaknad av praktisk erfarenhet som ett problem. 

”Det är ju det man ska få när man väl börjar arbeta”, säger hon. ”Men visst är det bra att ha! 

”, tillägger hon och menar att ”det absolut bästa sättet är nog att få jobba lite grann och 

känna på, att bättre kunna sätta teorin i relation till något”.    

Övrigt 

Marie menar att ICA fastigheter alltid är öppna för att se över vad de har för möjligheter att 

ta in praktikanter. Det hon tycker är viktigt då, och där det oftast brister, är att det måste 

finnas något som verkligen kan ge någonting, både för studenten och för dem. Det kan inte 

bara vara att arkivera avier eller dylikt. Att det finns tid för att verkligen engagera sig i detta 

är också viktigt. Det här med praktikanter och sommarjobb är ju också ett sätt för ICA att få 

prova på, att se om personen passar för deras verksamhet. Det är först och främst viktigt att 

skapa en bra bild av ICA som arbetsgivare, att visa för studenterna att detta är ett bra bolag 

att jobba på. 

När det handlar om lönen, påverkas den inte av vilket lärosäte den anställde studerat vid. 

Enligt Marie ”påverkas den av marknadssituationen på den plats du arbetar på, utifrån den 

roll du har, kvalifikationer och arbetsuppgifter, hur marknaden ser ut här i Västerås”. Hon 

menar att ”om man däremot kräver specialistkompetens, exempelvis någon som läst eko-

nomi inom fastighetsbranschen, kan det kosta mer för arbetsgivaren”.   

5.4 ABB4 

 

Respondentens roll i företaget 

Vi har träffat Ingela Olsson som är ”program manager” för trainee program på ABB:s HR-

Center i Västerås.  

                                                             
4 Ingela M Olsson, ansvarig för traineeprogrammet på ABB i Västerås, besöksintervju den 22 april 

ABB är i Sverige en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring 

samt process- och industriautomation. Företagets lösningar förbättrar prestanda och 

minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag ver-

kar i omkring 100 länder och har cirka 120 000 medarbetare. I Sverige har ABB cirka 

9000 medarbetare och finns på 35 orter. Stora verksamhetsorter är Västerås, med 

cirka 4400 medarbetare, samt Ludvika med cirka 2500 medarbetare. (ABB, 2009) 

Det finns fem divisioner inom ABB i Sverige, dessa är Power Products, Power Systems, 

Automation Products, Process Automation samt Robotics.  (ABB, 2009) 
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Ekonomerna och deras befattningar  

Av ABB:s 9000 anställda arbetar 250 personer inom ekonomiområdet. Ingela kan dock inte 

bekräfta hur många av dem som har tagit sin examen vid MDH eller överhuvudtaget har en 

högskolebakgrund. 

På ABB arbetar ekonomer inom områdena redovisning/finansiering, arbetsgivarprofilering, 

controlling, SCM (Supply Chain Management) samt marknadsföring. Det är ett väldigt brett 

område, därmed finns många olika inriktningar. Många ekonomer arbetar inom ABB:s 

Finance and Accounting Center – shared services, där man arbetar med hela redovisningen, 

hela finansieringen, även projektfinansiering (när man säljer stora anläggningar måste man 

kunna finansiera dem som kund, och då menar Ingela att de kan hjälpa till där). Det finns 

även de som arbetar med skatter, pensioner, avsättningar, det är något som de arbetar med 

centralt på hela ABB. Det finns fem stora divisioner inom ABB i Sverige, och där sitter oftast 

en business controller som har ett mer framåtriktat ansvar. Det finns även ekonomer som 

arbetar inom IS (Affärssystem). 

Rekrytering 

Ingela menar att civilekonomexamen inte är viktig för en anställning, titeln har ingen bety-

delse. Däremot tycker hon att det är bra med en magisterexamen, att studenten har läst 

minst 240 hp. Men det beror självklart på vilka positioner personen söker. Ibland kan det 

räcka med kandidatexamen.  

Lärosätet har enligt Ingela ingen större betydelse, bara studenten har läst grundämnena 

inom företagsekonomi, gärna också handelsrätt. Det är positivt om studenten har lite bredd 

på sin utbildning och därmed en bra bas att stå på.  

Ingela ser inte att MDH skulle vara varken bättre eller sämre än andra högskolor.  

Hon menar att ABB:s personalpolitik bygger lite på att de mixar människor, de har folk som 

till exempel har läst i Göteborg, Lund, Örebro, Uppsala, Umeå och Karlstad. ”Det är en mix av 

människor som vi tycker är intressant, och det är du som person som levererar”, säger hon.   

När det gäller arbetslivserfarenhet menar Ingela att det är positivt om personen jobbat prak-

tiskt och kommit i kontakt med siffror, till exempel jobbat på ett litet företag och gjort lite 

”hands on”. ”Det behöver inte vara så flashigt alla gånger, för det är inte våra jobb heller.” 

”Men just att man fått användning av det man har läst”, tycker hon är bra. 
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När det handlar om frågan gällande kravspecifikation, talar Ingela om att formella meriter 

spelar stor roll, att helt enkelt ha rätt bakgrund med tillräckliga kunskaper och färdigheter. 

”Att man har utvecklats som människa, kanske gått på lite smällar och klarat av det”, säger 

hon. Ibland kan ålder spela roll. ”Beroende på jobb så ser vi på vilka färdigheter som krävs.” I 

den kravspecifikation hon visar oss för en redovisningsekonomtjänst inom området ”anlägg-

ning” krävs följande:  

• Flera års erfarenhet av redovisning allmänt och gärna tidigare erfarenhet inom 

anläggningsredovisning 

• Civilekonom 

• Kunskaper inom SAP 

• Hanterar engelska språket bra 

Kompetens 

Ingela menar att ekonomstudenterna från MDH saknar kunskap inom IT. Att IT inte används 

särskilt mycket i utbildningen. ”IT är något som ABB gärna ser att man är bekväm med” Det 

höjer kompetensen menar hon. ”Tekniska kunskaper är också värdefullt, men har man inte 

sådana, och skulle jobba ute på divisionerna, får man lära sig den hårda vägen.” Samtidigt 

menar hon att det kan vara svårt att få med allting i en utbildning, ”det beror ju mycket på 

vilket företag man sedan börjar jobba på”.  

De ämnen som är viktigast att ha kunskap om för en anställning på ABB är enligt Ingela själv-

klart företagsekonomi, samt även beskattningsrätt. 

Den allmänna uppfattningen om kompetensen hos ekonomer från MDH är helt okej enligt 

Ingela. Kompetensmässigt menar hon att det inte finns någon skillnad mellan ekonomer från 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1 Fördjupning inom ett visst område 

”Det är ju väldigt bra att man kan det här med siffror, ekonomistyrning är en 

jättebra inriktning. Att man läst lite brett inom finans.” 

2 Bra betyg från högskola/universitet  

”Lite över medel. Vi ser gärna att det ökat lite grann mot slutet av utbildningen, 

då man kanske har hittat sina intresseområden.” 

3 Andra kunskaper 

”Språk och IT tycker vi är jättebra.” 

4 Arbetslivserfarenhet 

”Positivt att man har försökt jobba lite med något som har en koppling till det 

som man faktiskt har läst, om man nu har haft möjlighet.” 

5 Personliga egenskaper  

”Viktigt att man har en personlig mognad, tar personligt ledarskap för sig själv, 

att man vill vara med att påverka, jobba i team, är beredd att lära sig nya saker.” 
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MDH samt ekonomer från andra lärosäten. Hon tror att det snarare handlar om attityden 

hos studenten.  

När det gäller praktisk erfarenhet menar Ingela att det kan vara svårt att säga. Hon talar om 

att det kanske inte är så bra att ha läst så länge och sedan aldrig provat på jobbet rent prak-

tiskt, för det är ju ändå ett hantverk.  

Övrigt 

Ingela berättar att ABB medverkar till att studenterna kommer ut på praktik genom att er-

bjuda sommarjobb. De anställer inte i första hand anställdas barn, utan vill säkra företagets 

framtida försörjning av kompetent personal. 

Ingela talar också om att lönen inte påverkas av vilket lärosäte studenten läst vid. 

5.5 SWEDBANK5 

 
 

Respondentens roll i företaget 

Vi har träffat Camilla Hedlund som är ställföreträdande kontorschef på Citykontoret i 

Västerås, samt Anette Windahl som är kontorschef på Viksäng och Skiljebo i Västerås. 

Ekonomerna och deras befattningar  

På citykontoret finns totalt elva ekonomer, varav åtta kommer från MDH. Bland dessa ingår 

även två som studerar för närvarande och samtidigt arbetar extra. Ekonomerna arbetar som 

banksäljare, antingen i kassa/kundtjänst eller sitter med inbokade kunder och har hand om 

lån, pensioner m.m. Två av ekonomerna är privatrådgivare (en från MDH), sedan finns det en 

kontorschef (från MDH). 

På kontoren på Viksäng och Skiljebo finns totalt åtta ekonomer, varav sex har läst vid MDH. 

Även dessa ekonomer arbetar precis som nämndes ovan som banksäljare. Det finns en pri-

vatrådgivare (från MDH). 

                                                             
5 Anette Windahl, kontorschef och Camilla Hedlund, stf kontorschef, på Swedbank i Västerås, 
besöksintervju den 29 april 

Swedbank strävar efter att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader 

där de är verksamma. Ambitionen är att vara i framkant av produkt- och tjänsteutveck-

ling, vara lättillgängliga för alla kunder, ge den bästa servicen och därigenom ha de 

mest nöjda kunderna i branschen. Swedbank har 9,4 miljoner privatkunder och 

540 000 företagskunder. I Sverige finns 419 kontor, 216 kontor påträffas i Ukraina och 

272 kontor i de baltiska länderna. I mars 2009 uppgick balansomslutningen till 1 831 

miljarder kronor och antalet anställda till 21 000. (Swedbank, 2009) 
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Rekrytering 

Både Anette och Camilla menar att just civilekonomexamen inte har någon större betydelse 

vid en anställning, utan det är viktigare med personliga egenskaper. Anette menar att ”vill 

man sedan göra karriär och jobba som privatrådgivare och så småningom bli chef, så är det 

självklart en stor fördel att man är civilekonom i botten.”   

Det är mycket ovanligt att Swedbank anställer någon som inte har akademisk examen, men 

nivån spelar mindre roll. Anette menar att ”man har lätt att lära när man har en akademisk 

utbildning, tar väldigt lätt till sig kunskaper”.  ”På Swedbank finns internutbildningar när man 

börjar arbeta, och det syns att de som har akademisk utbildning tar till sig det mycket fortare 

än andra”, säger hon. Camilla fyller i att personer med akademisk utbildning, har en vilja och 

förmåga att lära sig.  

”Lärosätet har ingen större betydelse för en anställning, utan det är viktigare att personen 

har anknytning till orten, då är chansen större att vi får behålla den anställde”, menar Anette 

och Camilla.  

 

Arbetslivserfarenhet tycker både Anette och Camilla är bra. De ser gärna att en person som 

söker arbete hos dem har kund- och kassavana. ”Att man arbetat med kunder är en stor för-

del, och det är viktigt att vara glad, öppen och trevlig emot kunden”, säger de. ”Att ha ett 

intresse av att hjälpa människor är betydelsefullt”, menar de och tillägger att ”kunden ska gå 

ut från kontoret med någonting mer än den kom in med. Till exempel, om kunden ska göra 

ett uttag, kanske man tipsar om att det finns uttagskort. Att kunna ge det lilla extra är 

mycket betydelsefullt. Att även kunna hantera att ta emot pengar, eller betala ut pengar 

exempelvis tar ett tag att lära sig, men går fortare om man har kassavana. ” 

När det gäller kravspecifikation så menar Anette och Camilla att alla bitar måste hänga ihop. 

När de anställer tittar de väldigt mycket på personliga egenskaper och på vilken möjlighet 

personen ifråga har att kunna lära sig. På Swedbank har de väldigt mycket intern utbildning 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1 Personliga egenskaper  

2 Utvecklingspotential 

”Har mycket med personliga egenskaper att göra.” 

3 Arbetslivserfarenhet 

”Gärna kund- och kassavana.” 

4 Andra kunskaper 

” Bra med andra språk förutom engelska! Gärna språk från andra 

kulturer, eftersom vi har många kunder som kommer från andra länder.” 

5 Akademisk examen, oavsett lärosäte 

”Behöver inte vara något stort lärosäte.” 
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på grund av sekretess och olika regelverk som inte går att lära sig någon annanstans än på 

plats. 

Kompetens 

Varken Anette eller Camilla anser att ekonomerna från MDH saknar någon särskild kompe-

tens, utan att det mer handlar om personliga egenskaper i så fall. 

Ett ämne som Anette ser som mycket användbart praktiskt är beskattning. ”Den kursen har 

man nytta utav, och är bra att lägga till i sin utbildning”, säger hon och tillägger att ”före-

tagsekonomi har man nog mest nytta utav när man arbetar på företagssidan”. ”Makroeko-

nomi är bra att ha om man ska jobba mot sparområden, att kunna förstå de ekonomiska 

sambanden”, menar hon. 

Ingen av dem ser någon skillnad på ekonomer från MDH och andra lärosäten.  

De har en god allmän uppfattning om studenterna från MDH, och vill helst ha studenter från 

denna högskola, för att kunna använda dem under terminerna, då studenterna får jobba 

extra på kvällar, samt även under sommaren. På det sättet får studenterna prova på och se 

om det är ett arbete som passar dem, samtidigt som Anette och Camilla menar att de får 

chans att se om det är någon som har utvecklingspotential. De flesta som anställts på sista 

tiden är just studenter som arbetat extra hos dem. 

Varken Anette eller Camilla upplever att ekonomerna från MDH saknar praktisk erfarenhet. 

Övrigt 

När det handlar om praktik, så tycker de båda att det är mycket bra att studenterna får 

komma ut och jobba extra i kassa och kundtjänst. De menar att då får studenten både prak-

tisera och samtidigt tjäna lite pengar vid sidan av studierna. 

På Swedbank påverkas lönen inte alls av det lärosäte ekonomen studerat vid.  

5.6 MÄLARENERGI6 

 
 

 

                                                             
6 Jeanette Rebermark, ekonomichef på Mälarenergi i Västerås, e-postintervju den 23 april 2009 

Mälarenergis affärsidé bygger på att tillgodose kundernas efterfrågan av energi, vat-

ten, IT-kommunikation och där tillhörande tjänster. Mälarenergi skall främst verka i 

regionen Mälardalen. Mälarenergis kärnvärden är kompetens, tillförlitlighet, lyhördhet 

och närhet. Visionen är att engagerade medarbetare skapar komfort som ger 

Mälarenergi regionens mest nöjda kunder. (Mälarenergi, 2009) 
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Respondentens roll i företaget 

Vi har via e-post haft kontakt med Jeanette Rebermark, som är ekonomichef på Mälarenergi 

i Västerås. 

Ekonomerna och deras befattningar  

På moderbolaget Mälarenergi AB finns totalt nio ekonomer, varav tre av dessa kommer från 

MDH. Ekonomerna arbetar som controllers inom olika affärsområden.  

Rekrytering 

Kravet om civilekonomexamen beror på vilken typ av tjänst som söks, men för controller- 

och kvalificerade ekonomtjänster är en sådan examen absolut bra att ha, enligt Jeanette. 

Examensnivån för en anställning på Mälarenergi har marginell betydelse, men återigen beror 

det på typen av tjänst. Betydelsen av lärosäte har även den marginell betydelse.  

 

Jeanette menar att arbetslivserfarenhet inom just ekonomiområdet bör finnas. 

Hon beskriver också hur en kravspecifikation för ekonomer skulle kunna se ut: 

”Du arbetar med verksamhetsstyrning och uppföljning av ekonomi och administration. I ar-

betet ingår att arbeta med riskhantering avseende elproduktion, elcertifikat och utsläpps-

rättshandeln. Även budgetprocess, månadsbokslut och delaktighet i olika projekt ingår i 

uppgifterna. Du har erfarenhet av att ha jobbat med ekonomisystem i större företag. Du är 

van att göra bokslut, analyser och sammanställa rapporter. Det är meriterande om du är 

duktig på redovisning och har erfarenhet av anläggningsintensiv verksamhet.” 

Kompetens 

Jeanette menar att inget saknas vad gäller kompetensen hos ekonomerna från MDH. 

Hon nämner några ämnen som är viktiga att ha kunskap om vid en anställning på 

Mälarenergi. Dessa är redovisning, kalkylering, budgetering och ekonomistyrning. Samt la-

gom mängd med associationsrätt och handelsrätt. 

Jeanettes uppfattning är att ekonomerna från MDH har en god kompetens, och vad gäller 

skillnad i kompetens bland ekonomer från MDH och från andra lärosäten, kan hon inte se 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1 Personliga egenskaper  

2 Utvecklingspotential 

3 Arbetslivserfarenhet 

4 Bra betyg från högskola/universitet  

5 Andra kunskaper  
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någon skillnad. Hon upplever heller inte att ekonomerna från MDH saknar praktisk erfaren-

het.  

Övrigt 

Jeanette menar att Mälarenergi kan tänka sig att medverka till att ekonomer kommer ut på 

praktik, men det beror mycket på hur arbetsbelastningen ser ut då det är aktuellt.  

Lönen påverkas inte av vilket lärosäte ekonomen studerat vid. 

5.7 KPMG7 

 

Respondentens roll i företaget 

Vi har via e-post haft kontakt med Daniel Schön, som är godkänd revisor sedan år 2005 och 

studentansvarig för KPMG i Västerås mot Mälardalens högskola. 

Ekonomerna och deras befattningar  

På kontoret i Västerås finns ungefär 40 medarbetare, och av dessa har tio stycken studerat 

på MDH. Bland de tio finns: 

• fyra revisorsassistenter  

• två revisorsassistenter/auktoriserade redovisningskonsulter 

• en godkänd revisor (avlagt revisorsexamen) 

• två auktoriserade revisorer (avlagt högre revisorsexamen) 

• en CIA (Certified Internal Auditor = Internrevisor) 

Rekrytering 

Kravet på examen beror enligt Daniel på vilken anställningsbefattning det handlar om. ”Om 

vi avgränsar oss till revisorsassistenter är det viktiga att den som söker jobb har läst de kur-

ser som krävs för att bli auktoriserad revisor för att slippa läsa till detta vid ett senare till-

fälle.” Teoretisk utbildning som krävs framgår av Förordning (1995:665) om revisorer § 4-68. 

                                                             
7 Daniel Schön, godkänd revisor på KPMG i Västerås, e-postintervju den 29 april 2009  
8 Teoretiska krav för att bli auktoriserad revisor - Avlagt en kandidatexamen med företagsekonomi som 
huvudområde för utbildningen samt genomgått ytterligare utbildning om minst 60 högskolepoäng, eller 

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag, med verksamhet i 144 länder. I 

Sverige har KPMG 1500 medarbetare och finns på 60 orter. Den marknadsledande 

revisionsbyrån har cirka 40 medarbetare i Västerås, och är djupt delaktiga i det lokala 

näringslivet.  Tjänster som KPMG kan hjälpa företag med är revision, ekonomiservice 

och rådgivning. (KPMG, 2009) 



 

39 
 

Sedan om den som söker jobb har magisterexamen eller inte spelar mindre roll menar 

Daniel. Därmed spelar det heller ingen större roll om det kallas civilekonomexamen eller 

inte.  

Han menar också det inte är av större betydelse var den som söker arbete på KPMG avlagt 

sina studier. 

 

Rangordningen ovan avser enligt Daniel anställning av revisorsassistent. Rangordningen ser 

annorlunda ut om anställning avser redovisningskonsult, skattekonsult eller kvalificerad revi-

sor. 

Avseende anställning av revisorsassistent finns inget krav på arbetslivserfarenhet. Daniel 

menar att det dock alltid är ett plus om den som söker jobb har erfarenhet av bokföring. 

När det gäller kravspecifikation och hur en sådan kan tänkas se ut hos KPMG förklarar Daniel 

med avseende på anställning av revisorsassistent, att den sökande bör ha teoretisk utbild-

ning som krävs för att bli auktoriserad revisor, ha social kompetens, vara framåt och utåtrik-

tad, ha viljan att lära sig nya saker, vara noggrann och ordningsam.  

 Kompetens 

Daniel anser inte att ekonomer från MDH saknar någon kompetens jämfört med ekonomer 

från andra högskolor eller universitet. Han har en bra allmän uppfattning om de som läst vid 

MDH. Han upplever inte heller att ekonomerna från MDH saknar praktisk erfarenhet, jäm-

fört med de som läst vid andra lärosäten. 

 Ämnen som är viktiga att ha kunskap om vid en anställning som revisorsassistent på KPMG 

är redovisning och revision. 

Övrigt 

 KPMG har ett samarbete för praktisk utbildning, men det är inte aktuellt på alla orter i 

Sverige beroende på arbetsuppgifter och arbetsbelastning. 

 Lönen för en anställd på KPMG påverkas inte av vilket lärosäte denne studerat vid. 

                                                                                                                                                                                              
avlagt magisterexamen med ekonomisk inriktning, eller med godkänt resultat genomgått annan 
motsvarande utbildning. (Revisorsnämnden, 2009) 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1 Akademisk examen, oavsett lärosäte  

2 Personliga egenskaper 

3 Utvecklingspotential 

4 Bra betyg från högskola/universitet  

5 Arbetslivserfarenhet 
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5.8 MIMER9 

 
 

Respondentens roll i företaget 

Vi har träffat Ulf Magnusson som är administrativ chef och vice VD på företaget. Ulfs arbets-

uppgifter berör främst ekonomi och IT. 

Ekonomerna och deras befattningar  

Totalt arbetar ca 100 personer på företaget varav tio stycken på Ulfs avdelning inklusive han 

själv. Fyra personer arbetar inom IT och fem inom ekonomi. Totalt har fyra personer på hela 

Mimer en ekonomutbildning från MDH. 

Rekrytering 

Ulf anser att en högskoleexamen är relativt viktig vid en anställning för en högre tjänst hos 

dem. Han menar att de ofta eftersöker en person med högskoleexamen men att någon med 

en lång yrkeserfarenhet av just det arbetet som ska utföras ofta går lika bra. Kandidatexa-

men är ett minimikrav och en högre utbildning än det genererar inget ”jätteplus”, anser han, 

andra faktorer är istället viktigare. Lärosätet har liten betydelse för anställningen, ”Jag har 

aldrig ens pratat om att det skulle finnas en skillnad”, berättar han. 

 

                                                             
9 Ulf Magnusson, administrativ chef och vice VD på Bostads AB Mimer, besöksintervju den 21 april 2009 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1. Akademisk examen, oavsett lärosäte  

2. Personliga egenskaper 

3. Utvecklingspotential 

4. Andra kunskaper  

”Viktigt att visa att man har breddat sig på andra delar än just ekonomibiten, 

till exempel IT kan vara bra att kunna.” 

5. Arbetslivserfarenhet och Bra betyg från högskola/universitet 

”Det är viktigt att man arbetat med någonting (oavsett vad) och inte bara 

pluggar. Spelar inte så stor roll med vad men att man gjort någonting. Vad 

gäller betygen är det viktigast med fullföljd utbildning, men klart man kan titta 

lite på betygen. Men arbetslivserfarenhet är viktigare än höga betyg.” 

 

Mimer är Västerås största bostadsföretag och förfogar över och förvaltar sammanlagt 

11 401 bostäder. Bolaget ägs helt och hållet av Västerås stad och bedriver en så kallad 

”allmännyttig verksamhet”. Visionen inom Mimer är att vara Mälardalens mest attrak-

tiva hyresvärd. (Mimer, 2009) 
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Om arbetslivserfarenhet bör finnas eller ej beror på tjänsten, menar Ulf, men klart är det ett 

plus att personen i fråga har jobbat. ”Ännu bättre är det givetvis om personen har erfaren-

het av just det vi håller på med här”, fortsätter han.  

Ulf visar oss ett exempel på en kravspecifikation för controllertjänsten som tillsattes nyligen. 

Följande kunskaper, förmågor och personlighetsdrag krävdes: 

• Ekonomisk högskoleutbildning alternativt motsvarande praktisk erfarenhet 

• Två-tre års arbetslivserfarenhet inom områdena controlling, redovisning och bokslut 

• Mycket goda kunskaper i Excel 

• Ledaregenskaper 

• Utåtriktad med hög social- och strategisk kompetens 

• Körkort 

 

Meriterande var även om personen i fråga var självständig, kreativ och flexibel samt hade 

erfarenhet inom fastighetsbranschen. I annonsen rekommenderades även att den sökande 

var i åldersintervallet 25-35år. 

Kompetens 

Ulf tycker sig inte ha sett att ekonomerna från MDH saknar någon speciell kompetens, men å 

andra sidan har bolaget inte så många anställda ekonomer att de kan dra några generella 

slutsatser, menar han. Han har därför också svårt att svara på om det finns någon skillnad 

mellan kompetensen hos ekonomer från MDH och andra lärosäten samt om dessa ekono-

mer saknar praktisk erfarenhet. Ulf upplever att ekonomerna från MDH håller samma stan-

dard som andra. 

Redovisning och företagsekonomi i allmänhet är de viktigaste ämnena att kunna för jobbet 

på Ulfs avdelning. Han anser vidare att det kan vara bra med olika inriktningar och berättar 

om den nyanställde controllern som hade marknadsföring som inriktning och ändå fick job-

bet.  

Övrigt 

Ulf menar att de gärna hjälper till med praktikplatser om de har möjlighet. Ofta går detta via 

arbetsförmedlingen eller kommunen. ”Vi känner ett visst samhällsansvar och vi är inte alls 

främmande till att hjälpa till med praktikplatser, men det måste ju tajma oss bra”, berättar 

han. 

När det kommer till lärosätets betydelse för lönenivån svarar Ulf ”Jag kan ju tänka mig att 

det har större betydelse i Stockholm att du ska ha läst på just Handels. Här i Västerås tror jag 

inte det spelar någon roll”. 
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5.9 BOMBARDIER10 

 
 

Respondentens roll i företaget 

Vi har träffat Daniel Fäldt som är finanschef för divisionen PPC i Västerås sedan början av 

februari i år (2009). Innan dess arbetade han på säkerhetsföretaget Gunnebo i 

Storbritannien.  

Ekonomerna och deras befattningar  

På finansavdelningen arbetar 13 personer. Utöver finanschefen innehåller avdelningen nio 

projektcontrollers, två businesscontrollers, samt en bid-controller. Rollen som business-

controller består av uppgifter så som problemlösning, budgetering, analys och uppföljning. 

Som projektcontroller är controllern delaktig i ett team som består av personer med olika 

kompetenser. ”Bombardier är ett projektbaserat företag, hela verksamheten är i projekt-

form där varje projekt har en projektcontroller”, berättar Daniel. Han uppskattar att fem 

eller sex personer har genomfört sin ekonomutbildning på MDH, varav en är businesscon-

troller och övriga projektcontrollers. 

Rekrytering 

Daniel anser inte att beteckningen Civilekonom är speciellt viktigt. För honom är det vikti-

gare att personen i fråga har en gedigen och godkänd utbildning i grunden och har klarat sig 

igenom alla de hinder som en utbildning ofta innebär. Examensnivåns betydelse har helt att 

göra med vilken skola personen studerat vid, menar Daniel. ”Det är så enormt stor skillnad 

på olika skolor. Det kan ju vara så att en kandidatexamen på en skola är vassare än en magis-

terexamen på en annan skola. Men det är klart att en grundregel är att det alltid är positivt 

med mer utbildning.”, säger Daniel. Han fortsätter med att berätta att en magisterexamen 

internationellt ofta innebär att studenten varit ute och jobbat några år. Han menar att det är 

lätt att blanda ihop begreppen länder emellan och undrar om en magisterexamen och MBA 

(=Master of Business Administration) egentligen är likvärdiga. Daniel menar att utbildningen 

ofta är en väldigt central bit i rekryteringsprocessen, särskilt vid rekrytering av nyutexamine-

rade ekonomer eftersom dessa ofta saknar arbetslivserfarenhet.  

                                                             
10 Daniel Fäldt, finanschef för divisionen PPC på Bombardier i Västerås, besöksintervju den 7 maj 2009 

Bombardier är ett Kanadensiskt företag som är uppdelat på två divisioner, Aerospace 

och Transportation. Företaget är världsledande som leverantör av tåg samt världens 

tredje största leverantör av flygplan. Bombardier finns representerat i mer än 60 olika 

länder och har närmare 67 000 anställda. Huvudkontoret ligger i Montréal, Kanada. År 

2009 erhöll Bombardier intäkter på 19,7 miljarder US-dollar. (Bombardier, 2009) 

I Västerås verkar divisionen Propulsion and controls Equipment (PPC) som främst gör 
driv- och styrsystem till tåg och omsätter ungefär 3 miljarder kronor per år. Cirka 800 

personer arbetar för PPC i Västeråsregionen. 
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Frågan angående lärosätets betydelse för en anställning på företaget är svår att svara på, 

enligt Daniel. Han menar att inställningen till jobbet och livet i övrigt är det som är mest in-

tressant. Samtidigt säger han att det finns lärosäten som klingar lite bättre än andra. ”Det är 

ju olika besvärligt att ta sig in på olika utbildningar och det kan ju ge en viss indikation på att 

personen har ett levnadsmönster av att göra bra ifrån sig. Det är självklart någonting jag tar i 

beaktning. Jag tycker inte att det är oväsentligt, men jag tycker inte heller att det är helt av-

görande.” 

 

Daniel anser att det är en fördel med tidigare erfarenheter inom ekonomiområdet. Han 

tycker även att det är positivt med en vana att arbeta i en internationell miljö. 

Dessa faktorer tycker Daniel är viktiga att ha med i en kravspecifikation för en ekonom: 

• Positiv attityd, öppenhet, att personen i fråga är angelägen att ta plats och komplet-

tera teamet. 

• Problemlösningsegenskaper 

• Grundläggande ekonomutbildning 

Faktorer som är önskvärda, men inte avgörande är: 

• Bra betyg är meriterande 

•  Internationell bakgrund 

• Ambitioner, viljan att arbeta hårt och angelägenheten att bidra till företaget. Brinna 

för det vi arbetar med. 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1. Personliga egenskaper  

2. Utvecklingspotential  

3. Bra betyg från högskola/universitet 

”Visar att man har ett mönster av att göra saker och ting på rätt sätt, på ett bra sätt.” 

4. Akademisk examen, oavsett lärosäte 

”Det måste man ju ha med sig. Jag har svårt att säga att jag skulle anställa en ekonom 

utan högskoleutbildning. Självklart finns det ju människor som har jobbat väldigt länge i 

ett bolag och visat att man klarar av alla de här sakerna. Då är det ju mindre viktigt, men 

nu pratar vi ju ändå om nyutexaminerade.” 

5. Arbetslivserfarenhet  

”Kan vara både för- och nackdel. När någon kommer direkt från skolan finns ju en väldig 

formbarhet som försvunnit lite grann när man vart ute och jobbat, då har man ju olika 

saker som man bär med sig. Arbetslivserfarenhet är en fördel om de andra faktorerna 

faller på plats. Men för mig är det inte meriterande om någon gjort något som är full-

ständigt irrelevant för rollen jag rekryterar för. Men självklart är det jättebra om någon 

jobbat på en revisionsbyrå på somrarna.”  
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Kompetens 

Kompetens anser Daniel är något individuellt som inte nödvändigtvis beror på lärosätet. 

Rent generellt tycker han dock att dessa kunskaper är bra att ha med sig: 

• Engelska – ”det är en väldig fördel om man har läst engelska på en högre nivå. Det 

finns ju olika kurser i avancerad affärsengelska som jag tycker är viktigt” 

• Andra språk – ”Det är alltid fördelaktigt” 

• Muntlig framställning – ”Det är ju också väldigt viktigt. Att man inte bara kan produ-

cera ett material, ta fram statistik eller ta fram ett underlag. Det får ju en annan di-

mension om man sen kan presentera det på ett sätt som gör att det får genomslag 

hos den tänkta publiken. Presentationsteknik kan ju vara ett tecken på att man är 

duktig på att föra sig i sociala sammanhang, att man har social kompetens, att man 

inte blir nervös när det är lite press.” 

• Teamwork-träning – ”Det är väldigt värdefullt, men det får ni väl med alla grupparbe-

ten.” 

• Teknikförståelse – ”Det är bra! Bombardier är ett väldigt teknikbaserat företag och 

jag har själv ingen teknisk bakgrund. Jag kan absolut se att det skulle vara ett värde i 

att ha en grundläggande teknisk förståelse. Det kan man ju lära sig under resans 

gång, men absolut att det är en fördel att ha med sig det i utbildningen.” 

Daniel tycker att det viktigaste i rollen som controller är att våga ifrågasätta exempelvis 

projektledaren och komma med nya infallsvinklar. Han menar att de flesta klarar av att 

återge statistik och producera siffror. ”Tricket är att ta det här andra steget för att bli en väl-

digt duktig controller.”, säger han. 

De viktigaste ämnena att ha kunskap om på Daniels avdelning är en generell kunskap om 

redovisning och ekonomistyrning. Utöver det är det även grundläggande att ha ett matema-

tisk och logiskt angreppssätt till problemlösning. Han påpekar även att det är betydelsefullt 

att ha en generell förståelse om vad som händer i världen och att det därför är viktigt ha 

med sig mikro- och makroekonomi i bagaget. ”Det säger något om ens approach till livet, att 

man är nyfiken och att man vill veta hur saker och ting hänger ihop och hur det funkar i ett 

samhälle, det tror jag är underskattat”, berättar Daniel. 

Daniel anser att han har arbetat på Bombardier för kort tid för att kunna uttala sig om någon 

skillnad mellan ekonomer från MDH och andra lärosäten. ”Det är klart att om man har en 

internationell bakgrund så har man skaffat sig vissa erfarenheter som man inte har om man 

gått på en lokal utbildning. Det är ju alltid ett plus eller en värdefull erfarenhet.”, menar han. 

Praktik under utbildningen anser Daniel är väldigt viktigt både för att förstå hur det går till i 

”hetluften” men också för att få en fördel i rekryteringsprocessen. Han tycker att det är vik-



 

45 
 

tigt att skaffa sig ett nätverk och att praktik är ett bra sätt att göra det. Daniel upplever en 

stor skillnad från Amerika; ”Jag tror det är något man har att lära i Sverige, att man behöver 

ha mer nätverkande och att man som student får chans att komma ut på praktik.”. Själv 

gjorde Daniel så kallad internship i USA, något som han tycker ha gett väldigt mycket. Daniels 

budskap till MDH är ”Börja nätverka med bolagen runt om här i staden, det saknas ju inte 

stora fina bolag, jag tycket att det är en svaghet om man inte utnyttjar det. Det är en fördel 

för högskolan att veta vilka kompetenser och krav som ställs av arbetsgivaren i den lokala 

geografin.”. 

Övrigt 

Daniel ställer sig väldigt positiv till frågan om att medverka till att studenter kommer ut på 

praktik. Han berättar att han själv tyckte att det den första tiden som nyutexaminerad var 

jobbig och han minns hur glad han blev när han fick respons av människor från arbetslivet 

som varit i samma sits.  ”Sen är ju tid alltid en begränsad tillgång. Man vill ju göra det på rätt 

sätt och med en hög ambition och verkligen ta sig tid till det. Det är väl utmaningen.”, menar 

han. Daniel tycker att det även ligger i företagets intresse att visa upp sig för studenter för 

att locka till sig den bästa kompetensen och de mest lovande kandidaterna till jobben.  

Vad gäller lönen mellan ekonomer från olika lärosäten menar Daniel på att det kan vara 

svårt att identifiera vad olika ingångslöner beror på, om det är just på lärosätet eller andra 

faktorer. ”Det är ju givet att vissa lärosäten är besvärligare att komma in på, det kräver att 

man har haft högre prestation tidigare och vissa lärosäten drar till sig en högre generell 

grundläggande kompetens vilket gör att man kanske kan ställa högre krav på den nyutexa-

minerade.”, säger han. Marknadsföring av högskolan är också en viktig faktor att väga in, 

enligt Daniel, de högskolor som är bra på att marknadsföra sig lockar till sig fler kompetenta 

studenter. Skolan har en jätteviktig funktion att marknadsföra sin produkt, sina studenter, 

anser han. Många andra länder kommit längre med just det här och är ute och aggressivt 

marknadsför sitt lärosäte och sina studenter. Daniel tror att detta skulle leda till en positiv 

spiral som gynnar alla parter.  

Avslutningsvis talar Daniel om hur viktigt det är med interaktion mellan föreläsare och stu-

denter för ett långsiktigt lärande. ”Om föreläsaren bara står och håller monolog kan ju före-

läsningarna lika gärna spelas in på videoband.”, menar han. Han anser att det är jätteviktigt 

att föreläsaren samspelar med sina studenter, annars tycker han att det är mer tidseffektivt 

att gå hem och läsa kurslitteraturen. Men det är ju en resursfråga också, det är ju svårare i 

större klasser, avslutar han. 
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5.10 PROAROS, VÄSTERÅS STAD11 

 

Respondentens roll i företaget 

Vi har haft e-postkontakt med Monica Henriksson, enhetschef ekonomi inom proAros verk-

samhetsområde stöd och utveckling. 

Ekonomerna och deras befattningar  

Monica har jobbat med nuvarande befattning i ungefär ett år och har därför inte riktigt koll 

på hur många ekonomer från MDH som är anställda. Totalt arbetar 21 ekonomer på Monicas 

avdelning. På avdelningen finns tre typer av ekonomer: 

• Verksamhetsekonomer – stöd till Enhetschefer för exempelvis skolor, förskolor och 

äldreboenden vid budget/uppföljning/prognos. Stödjer också enhetschefer som skall 

bygga om till exempel skolor eller vid upphandling/beräkning av anbud. 

• Redovisningsekonomer – konsoliderar proAros totala resultat, sammanställer uppgif-

ter till styrelse/stadsledning. 

• Controllers – samordnar och fördelar arbete inom mindre ekonomiteam. 

Rekrytering 

Monica menar att det är viktigt att ha en civilekonomexamen eller motsvarande för en an-

ställning på företaget. Det är av stor vikt att den anställde har en examen ” Om vi väljer 

mellan en som har examen och en som inte har examen, så väljer vi den med examen.”, be-

rättar hon. Vilket lärosäte den ansökande har är mindre viktigt, det är kompetensen som 

räknas. 

                                                             
11 Monica Henriksson, enhetschef ekonomi inom proAros, e-postintervju den 15 maj 2009 

Den kommunala organisationen proAros utför tjänster för Västerås stad inom äldre-

vård, socialvård, skola, barnomsorg och kultur. Organisationens personalstyrka består 

bland annat av lärare, vårdbiträden, barnskötare och socialsekreterare. proAros har 

9100 anställda som är utspridda på cirka 130 enheter. Omsättningen är cirka 3,6 mil-

jarder kronor per år. (proAros, 2009) 

Inom proAros verksamhetsområde Stöd och Utveckling samlas och samordnas allt stöd 

inom områdena HR, ekonomi, utredning, administration, information och IT. Ekonomi-

/och HR-funktionerna är tillsammans med administrativa stödfunktioner geografiskt 

placerade på fyra olika verksamhetskontor, Lärande och Utbildning, Vård och Omsorg, 

Individ och Familj samt Kultur, Fritid och förebyggande. 
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Arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet ska den anställde helst ha. Det är också en för-

del att ha erfarenhet inom det verksamhetsområde som personen ska arbeta med, det vill 

säga kunderna han/hon ska arbeta mot. 

En kravspecifikation kan för en verksamhetsekonom se ut på följande sätt: 

• Civilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning 

• Erfarenhet av ekonomiskt arbete, gärna i en konsultativ verksamhet. 

• Väl förtrogen med Excel och har goda kunskaper inom redovisning. 

• Resultatinriktad, systematisk och effektiv. Flexibel och inspireras av att arbeta i team. 

• God pedagogisk förmåga, bekväm med att uttrycka sig såväl i tal som i skrift. 

• Analytiskt, reflekterande och konsultativt förhållningssätt. Självständig, tar egna 

initiativ och är intresserad av verksamhetsfrågor. 

Meriterande är även om personen har: 

• Erfarenhet av arbete i en affärsstyrd verksamhet och tidigare har arbetat med 

resultatstyrning 

Kompetens  

Monica menar att hon har svårt att avgöra vad just ekonomerna från MDH saknar, eftersom 

hon inte vet exakt vad de läser. Hon menar dock att följande bitar är viktiga och krävs: 

- Muntlig framställning 

- Skriftlig framställning 

- Teamworkträning 

- Förståelse för helhet och del (sin del i sammanhangen) 

- Strategisk kompetens 

- Kunskap om de verktyg man behöver inom ekonomiområdet 

- Pedagogisk kompetens 

- Analytisk kompetens 

- Kompetens om verksamhetsområdet (i vårt fall kan det vara hur en skola fungerar) 

Det viktigaste ämnena som en anställd måste ha kunskap om på Monicas avdelning ryms 

inom en ekonomiexamen, menar hon. Hon upplever  

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1. Akademisk examen, oavsett lärosäte  

2. Personliga egenskaper  

3. Arbetslivserfarenhet  

4. Utvecklingspotential  

5. Andra kunskaper 

 



 

48 
 

Monica upplever ingen skillnad i kompetens mellan ekonomer från MDH och andra lä-

rosäten. Hon menar också att hon inte har någon särskild uppfattning om MDH:s ekonomer. 

Eftersom hon inte kommit i kontakt med personer från detta specifika lärosäte har hon svårt 

att svara på om ekonomerna från MDH saknar praktisk erfarenhet. Hon menar dock att de 

ibland eftersöker någon med praktisk erfarenhet och att de ibland vill ha in en nyutexamine-

rad.  

Övrigt 

På frågan om företaget kan tänka sig att medverka till att ekonomer kommer ut på praktik 

svarar Monica ” Ja, absolut. Jag vill dock att vi i det läget kan ta emot personen på ett bra 

sätt.”. 

Slutligen svarar Monica att lönen inte påverkas av vilket lärosäte den anställde studerat vid. 

5.11 VÄGVERKET12 

 

Respondentens roll i företaget 

Vi har haft e-postkontakt med Lisa Tedenljung, som är verksamhetschef för enhet Verksam-

hetsstyrning på Vägverket Region Mälardalen. 

Ekonomerna och deras befattningar  

En civilekonom och en innovatör (som läst innovationsprogrammet) från MDH jobbar idag 

som ekonomer hos dem. Totalt arbetar fyra ekonomer på Region Mälardalen. 

Ekonomerna från MDH har befattningar som enhetschef och verksamhetscontroller. Deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter är verksamhetsplanering (mål och resultat) och verksamhets-

uppföljning. Intern styrning och analyser av ekonomin samt stöd till ledningen. 

 

                                                             
12 Lisa Tedenljung, verksamhetschef verksamhetsstyrning på Vägverket Region Mälardalen, e-postintervju 
den 20 maj 2009 

Vägverket är en statlig myndighet med bred verksamhet och mycket skilda arbetsupp-

gifter. Vägverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har en god standard, att 

det är samhällsekonomiskt effektivt och tillgängligt för alla människor. Vägverket arbe-

tar för att ge medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och 

genomföra transporter. (Vägverket, 2009) 

Vägverket är uppdelat i ett huvudkontor samt verksamhetsområdena Samhälle, Väg, 

Förarprov, Support, Vägverket Färjerederiet samt VUC Vägsektorns utbildningscent-

rum. Vid verket finns även en internrevision. (Vägverket, 2009) 
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Rekrytering 

Enligt Lisa är det inte viktigt med civilekonomexamen för alla befattningar. Hon menar att 

baskravet som de anger vid rekryteringar av ekonomer brukar vara kandidatexamen, och 

tillägger att ”en högre examen givetvis är intressant, men det är inte avgörande vid en an-

ställning”. Lisa menar även att ”vad som avgör en anställning hos oss beror också på sam-

mansättningen av den grupp medarbetare som den nyanställde ska arbeta med. Till exempel 

om gruppen behöver någon som har högre teoretisk kompetens för att öka sin egen eller om 

det är en unik tjänst med större ansvar”. 

När det gäller lärosäte anser Lisa att det inte har någon större påverkan för deras beslut vid 

anställning. 

  

Det finns inte krav på arbetslivserfarenhet, då en nyutexaminerad ekonom kanske inte har 

så mycket sådan, däremot anser Lisa att det ändå är viktigt att se om studenten ifråga har 

varit aktiv och sett något annat än enbart skolan. ”Det säger också en del om personligheten 

beroende på vad för extrajobb man har valt”. Det krävs inte någon erfarenhet inom just 

ekonomiområdet, men Lisa påpekar att det kan vara en konkurrensfaktor.   

En kravspecifikation kan enligt Lisa se ut som följer: 

• Minst kandidatexamen i ekonomi 

• Ha analytisk förmåga, vara drivande och självgående 

• Strukturerad och pedagogisk samt ha förmåga att se helheten 

• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 

• Hög datorvana och kunnighet i Officepaketet är önskvärt 

 

Beroende på vilken tjänst som de går ut med, kan det även finnas krav på erfarenheter av 

affärssystemet Agresso. 

Kompetens  

Lisa menar att det är svårt att säga om ekonomerna saknar någon specifik kompetens. ”Alla 

är ju olika med olika personligheter och intressen.” Det som enligt henne skulle kunna 

kompletteras rent kunskapsmässigt är olika sätt att leda och styra ett arbete, såsom till 

exempel projektarbete, samt förmåga att påverka andra att prestera utan att för den skull 

själv inneha en chefstjänst. 

Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

1. Akademisk examen, oavsett lärosäte  

2. Personliga egenskaper 

3. Utvecklingspotential 

4. Arbetslivserfarenhet 

5. Andra kunskaper 
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De viktigaste ämnena att ha kunskap om vid en anställning på Vägverket är företagsekonomi 

och styrmodeller. 

 Lisa kan inte se någon skillnad i kompetens mellan ekonomer från MDH och hon menar att 

ekonomerna från MDH har en god kompetens. 

Frågan om praktisk erfarenhet tycker Lisa att är svår att svara på. ”När en nyutexaminerad 

ekonom anställs förstår man att personen inte har så mycket erfarenhet från arbetslivet, så 

därför finns inte förväntningar på praktisk erfarenhet”. Hon anser dock att det vore en fördel 

om ekonomerna under sin utbildning fick bekanta sig med olika system som finns på mark-

naden, t.ex. Agresso, för att sedan lättare och snabbare kunna komma in i det arbetssätt 

som en arbetsgivare har. 

Övrigt 

Lisa menar att Vägverket är positiva till praktik. De har goda erfarenheter av examensarbe-

tare och sommarjobbare som återkommer och som sedan blir aktuella för en anställning. 

Hon menar att praktikanter ”kan ge de anställda nya infallsvinklar och när man lär upp någon 

ny så brukar det bli tydligt vilka områden som är svåra att förklara och där rutiner borde för-

bättras. 

Lönen påverkas inte av lärosäte. 
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6 ANALYS 

I följande avsnitt kommer referensramens information om högre utbildning och rekrytering samt 
empiriavsnittets intervjuer kopplas samman och analyseras utifrån uppsatsens frågeställning. För 
att besvara frågeställningen ”I vilken utsträckning motsvarar ekonomerna från Mälardalens högskola 

de krav som arbetsgivarna i Västerås och Eskilstuna med omnejd ställer på nyutexaminerade ekono-
mer?” har vi valt att bryta ned begreppet ”krav” i fyra huvuddelar enligt rubrikerna nedan. Delarna 

valdes ut efter de faktorer vi anser att en examinerad ekonom är en produkt utav och som också är 
vitala vid en anställning.  

6.1 EXAMEN OCH LÄROSÄTE 

I detta avsnitt analyseras arbetsgivarens krav på Civilekonomexamen, examensnivå samt 

lärosäte utifrån frågorna ett, två, tre, nio, tio och tretton i intervjuguiden (se bilaga 1). Delar 

av fråga fyra behandlas också. 

Betydelse av Civilekonomexamen: 

För att ett lärosäte ska få utfärda en civilekonomexamen krävs att utbildningen motsvarar 

kraven på bredd och innehåll. Lärosätets lärare måste även ha den kompetens och kapacitet 

som fordras för att utbilda studenter på avancerad nivå inom ramarna för en civilekonomex-

amen. Under år 2007, när den nya civilekonomexamen började gälla, nekades Mälardalens 

högskola rätten att examinera civilekonomer. Det berodde främst på att högskolan inte er-

bjuder en marknadsföringsinriktning, samt att programmet saknar den lärarkompetens och 

kapacitet som krävs för redovisningsämnet. Sex företagsrepresentanter betonade att ett 

viktigt ämne att ha kunskap om vid en anställning hos dem är just redovisning eller ämnen 

som inkluderas i redovisningsbegreppet (balans- och resultaträkning). Samtidigt anser de 

flesta av dem att civilekonombegreppet bara är en titel och alla med undantag av represen-

tanterna för Mälarenergi och Vägverket svarade att en civilekonomexamen inte är viktig vid 

en eventuell anställning. Jeanette på Mälarenergi anser att en civilekonomexamen absolut 

är bra att ha för en avancerad ekonomtjänst. På Vägverket menar Lisa att en civilekonomex-

amen är viktig för vissa befattningar. Många av representanterna menade istället att det är 

tillräckligt om personen har en högskoleexamen och att andra egenskaper och kvalifikationer 

är av större betydelse.  

Betydelse av examensnivå: 

En examen kan vid rekrytering ses som en antydan om en persons teoretiska och/eller prak-

tiska kunskaper i ett arbete, samt förmågan till framtida utveckling. Ekonomprogrammet på 

Mälardalens högskola är ett nybörjarprogram som leder till en kandidatexamen i företags-

ekonomi efter tre års heltidsstudier (180 hp). Genom ett års ytterligare heltidsstudier i före-

tagsekonomi på avancerad nivå kan studenten ta ut en magisterexamen (240 hp). Företags-

representanternas åsikter skiljde sig åt gällande frågan om den examensnivå som krävs. Re-

presentanterna för ICA Sverige, ICA Fastigheter, Swedbank, Mimer och proAros menar att 

examensnivån inte har någon större betydelse, utan att det räcker med en treårig utbildning. 
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De resterande fem företagsrepresentanterna hade något högre krav. Ingela på ABB menar 

att en magisterexamen är en fördel, men att det beror lite på vilken position som ska tillsät-

tas, ibland kan det räcka med en kandidatexamen. Lisa på Vägverket menar att en högre ex-

amen än kandidat kan vara intressant, men är inte avgörande vid anställning, utan baskravet 

för dem ligger på kandidatexamen. På KPMG är det viktigast att personen har vad som krävs 

för att kunna bli auktoriserad revisor, enligt Daniel S. Jeanette på Mälarenergi anser att 

examensnivån beror på typ av tjänst men att betydelsen är marginell. Bombardiers re-

presentant Daniel F anser att skillnaden mellan olika skolor är ansenlig och att en kandidat-

examen på en skola kan vara bättre än en magisterexamen på en annan. Han menar även att 

utbildningen är extra central när det gäller rekrytering av nyutexaminerade eftersom dessa 

ofta saknar arbetslivserfarenhet och att det av den anledningen kan vara positivt med en 

längre utbildning. 

Betydelse av lärosäte: 

Veckans affärer publicerade år 2003 en lista där Sveriges ekonomutbildningar rangordnades 

efter skolans attraktionskraft hos näringslivet och de blivande studenterna samt resurser 

som lades ner på varje student. Mälardalens högskola hamnade då på en niondeplacering av 

totalt 25 lärosäten.  De som toppade listan var de större lärosätena så som Handelshögsko-

lan i Stockholm och Göteborg, Ekonomihögskolan i Lund samt Uppsala och Stockholms uni-

versitet. Enligt statistik från Civilekonomerna är andelen som fått jobb inom sex månader 

efter examen också högst hos dessa större och mer välkända lärosäten och MDH ligger strax 

under snittet med sina 82,1 procent jämfört med 83,8 procent för hela riket. Studenternas 

upplevda nytta av utbildningen i arbetslivet är också större hos de erkända lärosätena. 

Medan 93,9 procent av Handelshögskolan i Stockholms studenter tycker att de har haft nytta 

av sin utbildning i arbetslivet anser enbart 64,9 procent av studenterna på MDH detsamma.  

Till skillnad från ovanstående statistik anser nio av de tio företag som kontaktats i denna 

studie att lärosätet inte har betydelse eller har liten betydelse för en anställning. Dessa nio 

kan heller inte se någon kompetensskillnad mellan ekonomer från MDH och ekonomer från 

andra lärosäten. Företagsrepresentanterna har genomgående en god allmän uppfattning om 

ekonomerna från MDH. Respondenterna från ICA Sverige och Swedbank uppger att de före-

drar studenter från MDH eller studenter med en anknytning till orten. Fouad på ICA Sverige 

menar att detta beror på att de har goda erfarenheter av dessa ekonomer och att MDH är 

det lärosäte som är närmast geografiskt. Anette och Camilla på Swedbank menar på att 

chansen är större att den anställde stannar kvar på banken om denne känner samhörighet 

med orten. Daniel F på Bombardier är ensam om att medge att det finns lärosäten som 

”klingar bättre än andra”. Han menar att de höga intagningspoängen på de mer erkända 

skolorna gör att studenter med bra slutbetyg från gymnasiet kommer in, vilket ger en 

indikation på att de har ett levnadsmönster av att göra bra ifrån sig. Daniel F tar lärosätet i 

beaktning vid rekryteringen, men han menar att det inte är helt avgörande. Han anser att en 

internationell bakgrund alltid är positivt, vilket kan vara svårt att skaffa sig på en lokal 

utbildning. Inget av företagen valde ”Akademisk examen från ett stort lärosäte” som ett av 
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sina fem svar på frågan ”Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad 

ekonom?” medans ”Akademisk examen, oavsett lärosäte” ansågs näst viktigast vid en 

sammanställning mellan företagen. 

Vilket lärosäte den anställde avlagt sin examen vid har även visat sig ha betydelse för 

lönesättningen. Personer med examen från mer erkända lärosäten så som Handelshögskolan 

i Stockholm, Stockholms universitet och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har i 

snitt högre lön än ekonomer från andra lärosäten. Vi bad våra företagsrepresentanter att 

svara på frågan ”Påverkas lönen av vilket lärosäte den anställde studerat vid?”. Åtta 

representanter svarade direkt ”Nej” på frågan. Marie som representerar ICA Fastigheter 

menar att lönen normalt inte påverkas av det lärosäte den anställde studerat vid. Högre lön 

kan dock motiveras om de söker specialistkompetens, exempelvis någon som läst ekonomi 

med inriktning mot fastighetsbranschen, en inriktning som inte finns på alla högskolor och 

universitet. Daniel F på Bombardier menar att vissa lärosäten är besvärligare att komma in 

på vilket kräver att personen varit flitig tidigare. Detta bidrar till att större krav kanske kan 

ställas på den nyutexaminerade, vilket i sig bidrar till högre lön. 

6.2 ÄMNESKOMPETENS 

I nedanstående avsnitt behandlas arbetsgivarnas behov av ämneskompetens utifrån frå-

gorna sju och åtta i intervjuguiden. Delar av fråga fyra behandlas också. 

Betydelse av ämneskompetens: 

Alla företag uppgav att ett viktigt ämne att ha kunskap om vid en anställning hos dem är fö-

retagsekonomi eller ämnen som inkluderas i företagsekonomibegreppet. Sex av tio ansåg 

redovisning särskilt viktigt. Ett annat företagsekonomiskt ämne som angavs var ekonomi-

styrning (inklusive budget, kalkylering och styrmodeller) av representanterna för Mälar-

energi, Bombardier och Vägverket.  

Bombardier och Swedbank uppgav även att nationalekonomiska kurser så som mikro- och 

makroekonomi är viktigt att ha med sig. Bombardiers representant menade här att dessa 

ämnen genererar en förståelse för vad som händer i världen och hur ett samhälle fungerar.  

Hälften av företagen (ICA Sverige, ICA Fastigheter, ABB, Swedbank och Mälarenergi) beto-

nade att det var viktigt att skaffa sig kunskap om juridik under utbildningen. Kurser inom 

juridik som är viktiga att ha kunskap om är beskattningsrätt, enligt Swedbank och ABB och 

associations- och handelsrätt enligt Mälarenergi.  

Representanterna från ABB och Swedbank ansåg även att språk är viktigt att kunna, både 

engelska och andra språk. På ABB, ICA Sverige och ICA Fastigheter var det dessutom en 

fördel att ha kunskaper inom IT, och Vägverket betonade vikten av att vara bekant med olika 

affärssystem, som exempelvis Agresso. Övrig ämneskompetens som nämndes var förståelse 
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för fastighetsbranschen, Human Resources och Psykologi (ICA Fastigheter) samt matematisk 

problemlösningsförmåga (Bombardier).  

Ekonomutbildningen på Mälardalens högskola innehåller minst tre terminer företagseko-

nomi, en termin nationalekonomi och en halv termin handelsrätt respektive statistik. Under 

tredje året väljs fördjupningskurser efter egna preferenser för ge utbildningen sin egen prä-

gel. Av de kurser som företagen nämnt ovan är samtliga företags- och nationalekonomiska 

kurser valbara under de två första läsåren. Det är dock enbart de företagsekonomiska kur-

serna som är obligatoriska för att examen ska kunna garanteras (studenten kan således välja 

att läsa 30 hp i andra nationalekonomiska kurser än just mikro- och makroekonomi).  Inom 

juridikområdet kan en handelsrättslig översiktskurs läsas under det första läsåret, vilket 

också räcker för att kunna ta examen. Beskattningsätt och associationsrätt är således frivil-

liga men ändå önskvärda från arbetsgivarna ABB, Swedbank och Mälarenergi. Ekonomstu-

denterna kan välja att specialisera sig inom området IT-system för att skapa sin egen utbild-

ningsprofil. Språk är inget som läses separat under utbildningen. 

Företagen har även fått besvara frågan ”Vad saknar ekonomerna från MDH för kompe-

tens?”, vilken inte nödvändigtvis är kopplad till specifika kurser från högskolan utan också 

kan kopplas till personliga drag och intressen. Frågan följdes av tio svarsförslag nämligen 

Engelska, Annat språk, IT-kompetens, Ledarskapsträning, Muntlig framställning, Skriftlig 

framställning, Teamwork-träning, Teknikförståelse, Ytterligare ämneskompetens samt Övrigt 

och Saknar inget. Samtliga företagsrepresentanter hade svårt att svara på frågan specifikt 

för ekonomer från MDH, bland annat på grund av att det kan vara svårt att generalisera. På 

frågan uppgav Swedbank, Mälarenergi, KPMG, Mimer och proAros att de inte upplever att 

någon speciell kompetens saknas. Fouad på ICA Sverige anser att många kan bli bättre på 

muntlig framställning, men tror att detta främst beror på personligheten. Ingela på ABB me-

nar att ekonomstudenterna från MDH ofta saknar IT-kompetens vilket är värdefullt för ar-

bete på ABB. Teknikförståelse är också positivt att ha med sig, menar hon. Marie för ICA 

Fastigheter anser att det behövs mer träning att se bakom siffrorna, se vad som skapar 

intäkter och kostnader och hur siffrorna kan påverkas. Hon tycker att högskolorna saknar 

verksamhetsanknytning och menar att teorin skulle vara lättare att ta till sig på detta sätt. 

Bombardiers representant Daniel F anser generellt att det är viktigt att ha med sig engelska 

och andra språk, muntlig framställning, teamwork-träning och teknikförståelse. Han betonar 

särskilt teknikförståelse och menar på att det skulle vara en fördel med en grundläggande 

teknisk förståelse från högskolan eftersom Bombardier är ett så pass teknikbaserat företag. 

Lisa på Vägverket menar att frågan är svår att besvara då alla människor är olika avseende 

personlighet och intressen. Hon uppger dock att något som kunskapsmässigt skulle kunna 

kompletteras är olika sätt att styra och leda exempelvis projektarbeten, samt hur en person 

kan påverka andra att prestera utan att denne själv innehar en chefstjänst. 

Bra betyg hamnar långt ner på frågan ”Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en ny-

utexaminerad ekonom?” och får en delad femteplats tillsammans med andra kunskaper. 
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Representanterna för ABB, Mälarenergi, KPMG och Bombardier är de som valt att ha med 

bra betyg bland sina fem viktigaste faktorer. Ingela på ABB ser gärna att den arbetssökande 

har betyg som är lite över medel och att betygen blivit högre i slutet av utbildningen då per-

sonen funnit sina intresseområden. Daniel F på Bombardier anser att bra betyg visar att per-

sonen i fråga har för vana att göra saker och ting på ett bra sätt.  

6.3 ARBETSLIVSERFARENHET OCH PRAKTIK 

I detta avsnitt analyseras arbetsgivarnas syn på arbetslivserfarenhet och praktik, samt med-

verkan till praktik utifrån frågorna fem, elva och tolv i intervjuguiden. Delar av fråga fyra 

behandlas också. 

Arbetslivserfarenhet som krävs: 

Arbetslivserfarenhet i kombination med utbildning visar att en person faktiskt kan utföra ett 

arbete. Det behöver inte alltid handla om arbetslivserfarenhet inom området för just det 

specifika jobbet som söks. Annan arbetslivserfarenhet kan också vara av betydelse, då det 

visar att den sökande faktiskt kan fungera i en arbetsorganisation. 

Kravet på arbetslivserfarenhet varierar mellan de intervjuade företagen. Merparten menar 

att det är ett absolut plus om den arbetssökande tidigare arbetat inom ekonomiområdet. En 

del påvisar vikten av att överhuvudtaget ha arbetat och att därmed ha en bild av verklighe-

ten, medan andra anser att det kan vara svårt då personer ibland börjar studera på högsko-

lan direkt efter gymnasiet. Arbetslivserfarenhet kom på fjärde plats vid en sammanställning 

av frågan ”Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?” 

efter Personliga egenskaper, Akademisk examen, oavsett lärosäte och Utvecklingspotential. 

Representanterna från Mälarenergi, ICA Fastigheter, ICA Sverige, ABB, Bombardier samt 

proAros anser dock att tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi bör finnas eller är fördel-

aktigt hos den arbetssökande, för att denne ska bli aktuell för anställning. Några av dem be-

tonar dessutom att det är en fördel med en internationell bakgrund (Bombardier), erfaren-

het av juridikområdet (ICA Sverige) eller erfarenhet inom det aktuella verksamhetsområdet 

(proAros).  

Två företag, KPMG och Mimer, menar att erfarenhet inom ekonomiområdet är ett plus, men 

att det inte krävs för alla befattningar. Ulf på Mimer ser positivt på om den sökande har job-

bat överhuvudtaget, och ännu bättre om personen ifråga har erfarenhet av just det område 

som de på Mimer är verksamma inom.  

Lisa på Vägverket menar att de inte har krav på arbetslivserfarenhet när det handlar om en 

nyutexaminerad ekonom, men att det kan vara en konkurrensfaktor vid nyrekryteringar. 

Däremot anser hon det viktigt att studenten varit aktiv och sett något annat än enbart sko-

lan.  



 

56 
 

För Anette och Camilla på Swedbank är det bra att ha arbetslivserfarenhet. Det viktigaste 

enligt dem är att personen ifråga har kund- och kassavana, och genom det är duktig på att 

hantera och hjälpa kunder och även att exempelvis ta emot eller betala ut pengar.  

Upplever företagen att praktisk erfarenhet saknas? 

Något som kan vara av stor betydelse är praktik som en del av en utbildning. Praktisk 

erfarenhet kan inte ersättas med teoretiska studier. En person kan veta mycket om en viss 

aktivitet, men utan att själv kunna uträtta den. I själva verket fordras det att personen har 

upplevt aktiviteten ifråga och har egen erfarenhet av den, för att denne ska kunna koppla 

samman teorin till den, och reflektera över hur han eller hon rent praktiskt ska kunna til-

lämpa de teoretiska kunskaperna denne förvärvat under utbildningen. Praktik under utbild-

ning går givetvis inte att jämföra med den arbetslivserfarenhet inom yrket som personen 

ifråga erhåller efter att ha arbetat ett tag, men praktiken kan ändå medverka till att perso-

nen får speciella kunskaper som skiljer sig från de som ges i den teoretiska undervisningen. 

Enligt undersökningen Flash Eurobarometer No 260 – Students and Higher Education Reform 

anser 84 procent av de deltagande svenska studenterna att det bör finnas en möjlighet att 

göra praktik i privata företag som en del av utbildningen. 62 procent av de svenska studen-

terna anser även att företagen bör vara med delaktiga i den högre utbildningens förvaltning, 

utformning av läroplaner samt finansiering. 

När MDH ansökte om rätten att utfärda civilekonomexamen angavs i ansökan att skolan, om 

de erhöll rätten att utexaminera civilekonomer, ska tillhandahålla kontakt med näringslivet 

genom temadagar, gästföreläsningar, förmedling av uppsatsarbeten samt praktik efter exa-

men. Enligt en undersökning, publicerad 2008, är enbart fyra procent av ekonomstudenterna 

på MDH är väldigt nöjda med kontakten med näringslivet under utbildningen, medan riks-

snittet låg på hela 21 procent. 

Meningarna i denna fråga skiljer sig en del företagen emellan. Representanter för tre av fö-

retagen, nämligen Swedbank, Mälarenergi och KPMG anser inte att ekonomer från MDH 

saknar praktisk erfarenhet.  

Representanterna för ABB, Mimer, proAros och Vägverket menar att frågan är svår att svara 

på. Ingela på ABB påpekar att då arbetet faktiskt är ett hantverk, är det kanske inte särskilt 

bra om en person har studerat länge och sedan aldrig provat på jobbet rent praktiskt. 

Monica på proAros poängterar ändå att på proAros söker de ibland någon som är 

nyutexaminerad och ibland vill de ha en person med praktisk erfarenhet. Lisa på Vägverket 

har förståelse för att en nyutexaminerad inte har så mycket erfarenhet från arbetslivet, 

därmed finns inga förväntningar på praktisk erfarenhet. Hon menar dock att det vore 

fördelaktigt om ekonomerna under sin utbildning fick bekanta sig med olika affärssystem 

som finns på marknaden, som exempelvis Agresso, för att på det viset sedan lättare och 

snabbare kunna komma in i arbetssättet som finns hos arbetsgivaren. 



 

57 
 

Marie på ICA Fastigheter och Daniel på Bombardier tycker att det på något sätt bör ingå i 

utbildningen att få sätta teorin i relation till praktiken. Marie menar att det här med praktisk 

erfarenhet kan vara svårt om en person kommer direkt från gymnasiet och börjar studera på 

högskolan. Hon anser att skolan borde lägga fokus vid att tillhandahålla lärare som i grunden 

själva har den praktiska kompetensen, och som därför också kan berätta för studenterna hur 

det i verkligheten går till ute på företagen. Detta istället för att enbart se till teorin hela ti-

den. Hon ser det inte som ett problem om en person saknar praktisk kompetens, utan menar 

att det kommer denne ändå få när han eller hon sedan börjar arbeta. Samtidigt konstaterar 

hon att det självklart är bra att ha, det allra bästa är enligt henne nog ändå att få jobba lite 

grann och känna på hur det faktiskt är, och således bättre kunna koppla samman teori med 

praktik. Daniel F anser att det är mycket betydelsefullt att som student skaffa sig ett nätverk, 

och att praktik är ett väldigt bra sätt att göra detta. Eftersom han själv studerat utomlands 

kan han se en stor skillnad och även svaghet i Sverige vad gäller just utbildning och praktik, 

och påpekar att det i MDH:s fall behövs mer nätverkande mellan högskolan och bolagen i 

dess närhet. Han menar att det ju finns många stora fina bolag, och det är en stor brist att 

inte utnyttja detta. Han menar också att högskolan skulle tjäna på att veta vad arbetsgivarna 

i den lokala geografin ställer för krav på kompetenser. 

Fouad på ICA Sverige är den ende som påpekar att han faktiskt upplever avsaknad av prak-

tisk arbetslivserfarenhet hos en hel del färdigutbildade ekonomer. Enligt honom får därför 

de flesta nyanställda börja från grunden i organisationen och med tiden arbeta sig uppåt.  

Vill de medverka till praktik? 

Alla representerade företag ser positivt på frågan om att medverka till att ekonomstuden-

terna får komma ut på praktik. Dock är de flesta mycket angelägna om att det måste ligga 

rätt till i tiden för att det ska ge något för både dem och studenten. Det måste med andra 

ord finnas tid att verkligen engagera sig i detta. Praktiken bör givetvis innebära arbetsuppgif-

ter som har ett nära samband med utbildningen och studentens framtida yrkesroll. Många 

av företagen anser att sommar- och/eller extrajobben de erbjuder är en utmärkt chans för 

studenten att skaffa sig praktiska erfarenheter, samtidigt som företagen får en uppfattning 

om personen ifråga passar för just deras verksamhet  

ICA Sverige och ICA Fastigheter framhåller att de gärna vill visa upp arbetsplatsen för att 

locka till sig framtida medarbetare. ICA Sverige har dessutom arbetat mycket med konsulter 

från Academic Work. Swedbank erbjuder både extra- och sommarjobb. Studenterna får då 

arbeta i kassa och kundtjänst, vilket de två representanterna Anette och Camilla anser är 

väldigt bra, då studenten både får praktisk erfarenhet samtidigt som denne kan tjäna lite 

pengar vid sidan av studierna. Även ABB erbjuder studenter praktik genom sommarjobb. 

Representanterna för Mälarenergi, KPMG, Mimer, Bombardier och proAros betonar att möj-

ligheterna till praktik beror till stor del på hur arbetsbelastningen ser ut vid det aktuella till-

fället. Bombardiers representant Daniel F tillägger även att företagen själva bör ha ett in-
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tresse av att visa upp sig för studenter för att i framtiden locka till sig de mest lovande kan-

didaterna och den bästa kompetensen.  

På Vägverket menar Lisa att de har goda erfarenheter av examensarbetare och sommarjob-

bare som återkommer och som sedan blir aktuella för en anställning. Hon anser att prakti-

kanter kan tillföra nya infallsvinklar för de anställda, och när någon ny ska läras upp brukar 

det tydliggöras vilka områden som är svåra att förklara och där rutiner borde förbättras. 

6.4 PERSONLIGA EGENSKAPER OCH ÖVRIGA KRAV     

I nedanstående avsnitt analyseras företagens krav på personliga egenskaper och övrig kom-

petens utifrån fråga sex i intervjuguiden där företagen fått redogöra för hur en kravspecifika-

tion kan se ut. Delar av fråga fyra behandlas också. 

Idag ställs andra krav på arbetssökande och anställda än vad det gjordes tidigare. Företagen 

ställer förutom krav på utbildning och arbetslivserfarenhet även höga krav på personliga 

egenskaper. Typiska egenskaper som återkommande kan ses i platsannonser är flexibilitet, 

initiativförmåga, social kompetens, förmåga att fatta beslut samt förmåga att kunna arbeta 

ensam samt i grupp.  

De olika företagen fick även ange vad som kunde tänkas stå i en kravspecifikation då en eko-

nom ska anställas. Merparten angav givetvis högskoleutbildning inom ekonomiområdet eller 

motsvarande. Svaren varierade sedan något mellan företagen. Självfallet skiftar det också 

beroende på vilken tjänst som eftersöks. Merparten av företagen angav först och främst att 

erfarenhet inom yrkesområdet för den aktuella tjänsten är mycket betydelsefullt. I de flesta 

fallen handlade det om erfarenhet inom redovisning. De företag som har många internatio-

nella kontakter, ABB och Bombardier, angav att personen ifråga bör ha goda kunskaper i det 

engelska språket, och gärna andra språk. Även Swedbank, där den anställde kan komma i 

kontakt med utländska kunder, anser det positivt att ha kunskaper i flera språk, främst eng-

elska. ABB, Mälarenergi, Mimer, proAros och Vägverket nämnde att personen bör ha dator-

vana och vara kunnig i Microsoft Office, framför allt i Excel, men även ekonomisystem såsom 

Agresso och SAP nämndes.  

Den faktor som rankades högst av företagen bland de åtta faktorer som ses som viktigast när 

en nyutexaminerad ekonom ska anställas var just personliga egenskaper, följd av akademisk 

examen oavsett lärosäte och utvecklingspotential. Egenskaper som återkom i kravspecifika-

tionerna var begrepp som social kompetens, självständighet, drivkraft, ödmjukhet, nog-

grannhet, att vara kundorienterad, samt ha en vilja och förmåga att lära sig och utveckla sina 

kunskaper. Dessa egenskaper behöver nödvändigtvis inte vara ett resultat av den utbildning 

personen har läst, utan beror troligen på de förutsättningar individen har med sig från till 

exempel uppväxten och tidigare erfarenheter i livet. Studenten har dock sannolikt utvecklats 

personligt på många sätt under de åtskilliga prövningar som studietiden ändå innebär, varför 

vi ändå anser att dessa egenskaper till viss del kan tillskrivas utbildningen.   
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7 SLUTSATS 

I detta avslutande avsnitt diskuteras resultaten som framkommit under uppsatstidens gång, kring 
frågeställningen gällande i vilken utsträckning ekonomerna från Mälardalens högskola motsvarar 
de krav som traktens arbetsgivare ställer. Författarna gör här egna tolkningar utifrån de fakta 
som lades fram i analysdelen för att uppnå uppsatsens syfte. På grund av den begränsade tiden har 
inte möjlighet funnits att uppmärksamma detta problem ur alla synvinklar, varför vi avslutningsvis 
presenterar förslag till vidare forskning.    

7.1 UPPSATSENS SYFTE OCH GENOMFÖRANDE 

Syftet med denna studie var att analysera i vilken utsträckning utexaminerade ekonomer 

från Mälardalens högskola motsvarar de krav arbetsgivarna i regionen ställer, med intentio-

nen att forumlera förslag om hur ekonomutbildningen kan kompletteras för att bättre mot-

svara arbetsgivarnas behov.  

För att uppnå syftet har intervjuer gjorts med representanter från tio företag i Mälardalens 

högskolas närmaste omgivning. Under intervjuerna har företrädarna för företagen fått svara 

på frågor om brister och förtjänster hos ekonomer från detta lärosäte samt vilka krav de 

ställer på nyutexaminerade ekonomer. Våra förväntningar när vi bestämde vårt uppsatsom-

råde var att företagen skulle ha fler förbättringsförslag vad gäller ekonomernas kompetens, 

då många undersökningar visat att ekonomerna själva inte är helt tillfreds med sin utbildning 

samt att skolan fått avslag att få utfärda civilekonomexamen. Många representanter fann 

det dock svårt att besvara våra frågor angående kompetensskillnader och vilken kompetens 

som dessa ekonomer saknar. Detta beror förmodligen på att representanterna inte har till-

räcklig kunskap om utbildningens upplägg och kompetensen hos ekonomer från andra lä-

rosäten, samt att de förmodar att eventuella brister är individuella och därför inte kan kopp-

las till utbildningen. Slutsatserna för i vilken utsträckning ekonomerna från MDH uppfyller 

dessa arbetsgivares krav kommer att dras utifrån de fyra delar som ”arbetsgivarnas krav” 

bröts ned i redan i analysen. Därefter följer en diskussion hur utbildningen kan kompletteras 

för att bättre motsvara dessa krav. 

7.2 MOTSVARAR EKONOMERNA ARBETSGIVARNAS KRAV? 

Nedan presenteras slutsatser som dragits utifrån företagens krav på ”Examen och lärosäte”, ”Äm-
neskompetens”, ”Arbetslivserfarenhet och praktik” samt ”Personliga egenskaper och övriga krav”. 

7.2.1 EXAMEN OCH LÄROSÄTE 

Civilekonomexamen: 

Trots att MDH nekats rätten att examinera civilekonomer, vilket tyder på att utbildningen 

inte motsvarar kraven på bredd och innehåll och/eller att lärarna inte har den kompetens 

och kapacitet som krävs, svarade nio av tio respondenter att en civilekonomexamen är av 

mindre betydelse vid rekrytering av ny personal. Många menade istället att andra faktorer är 
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av större vikt. Personlighet och inställning till arbetet framstod istället som viktigare bedöm-

ningskriterier än vilken titel ekonomen får använda. Vi tror att detta svar är representativt 

för en stor del företag inom Eskilstuna- och Västeråsregionen eftersom så liknande svar 

framkommit och att många företag istället nöjer sig med att personen lyckats ta sig igenom 

sin utbildning. 

Examensnivå: 

Kravet på examensnivå varierar mellan de medverkande företagen. Sju av företagen är av 

åsikten att en magisterexamen inte är absolut nödvändig för ett arbete hos dem, några av 

dem anser dock att det kan vara intressant men inte avgörande. För de tre resterande före-

tagen är det av större vikt att ha en högre examen. Revisionsbyrån är angelägen om att den 

anställde i framtiden ska ha vad som krävs för att kunna bli auktoriserad revisor vilket rent 

teoretiskt kräver fyra års högskolestudier, men inte nödvändigtvis en magisterexamen. De 

två teknikföretagen som deltagit i denna studie lägger större vikt vid examensnivån och me-

nar att en längre utbildning kan vara en fördel i rekryteringsprocessen. Vår tes är att kravet 

på examensnivå beror på vilken tjänst som ska tillsättas och att andra faktorer så som per-

sonlig lämplighet, förmåga att snabbt kunna utvecklas samt tidigare erfarenheter är mer 

vitala men att examensnivån kan bli avgörande om valet står mellan två annars lika lämpliga 

kandidater till jobbet. Eftersom Mälardalens högskola erbjuder både kandidat- och magis-

terexamen i ekonomi så anser vi att det här är upp till ekonomerna själva att välja den längd 

på utbildning som stämmer överrens med deras framtida karriärmål. Om studenterna tänker 

sig ett arbete inom exempelvis en revisionsfirma eller ett teknikföretag kan det vara en för-

del att ha avlagt magisterexamen.  

Lärosäte: 

Enbart en representant av de tio som vi haft kontakt med anser att det kan ha betydelse vil-

ket lärosäte den arbetssökande avlagt sin examen vid. Samtidigt rankade ingen av företagen 

”akademisk examen från ett stort lärosäte” som en av de fem viktigaste faktorerna vid an-

ställning av en nyutexaminerad ekonom. Två av företagsrepresentanterna uppger att de fö-

redrar ekonomer från trakten vilket innebär att studenter från MDH kan ha vissa fördelar. 

Vår slutsats av detta är att för företag i trakten så räcker Mälardalens högskola som lärosäte 

till och att faktorer som rätt personlighet, arbetslivserfarenhet och bra betyg är viktigare vid 

rekrytering av ny personal.  

7.2.2 ÄMNESKOMPETENS 

Alla företags- och nationalekonomiska ämnen som företagsrepresentanterna framhåller är 

viktiga för en ekonom ingår i ekonomutbildningen vid MDH (alla är inte obligatoriska). Även 

en grundläggande kurs inom handelsrätt läses vanligen under studentens första läsår, dock 

anser några av företagen att kurser i associationsrätt och beskattningsrätt också bör stude-

ras. Nästan alla representanter har haft svårigheter att svara på vad en ekonom från MDH 

saknar för kompetens, vilket sannolikt beror på att de inte är tillräckligt insatta i vilka kurser 
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och moment programmet innehåller samt att kompetens till stor del anses vara individuellt. 

Företagen har dock framfört önskemål om ämnes- och kompetensområden som inte ingår 

som specifika kurser i den allmänna ekonomutbildningen. Nedan redovisas dessa ämnen och 

kvalifikationer följt av en diskussion av författarna:  

 

Engelska och andra språk – Representanter för tre av de mer internationella företagen (ABB, 

Swedbank och Bombardier) ansåg det fördelaktigt att ha läst språk på högskolenivå. 

En stor del av kurslitteraturen under utbildningen är på engelska och studenten tränas således 

på att läsa och förstå ekonomisk fackengelska. Det kan dock fortfarande vara svårt att uttrycka 

sig i det engelska språket varför vi ser att en kurs på högskolenivå är en fördel eftersom språket 

förekommer mer eller mindre i de flesta företag. Det kan exempelvis gälla kontakt med ut-

ländska kunder, att skriva rapporter, dokumentation och att arbeta med affärssystem som har 

engelskt användargränssnitt. Andra språk är valbara, men inget studenten ”naturligt” kommer i 

kontakt med. 

Muntlig framställning – En av företagsrepresentanterna ansåg att ekonomer generellt kan bli 

bättre på muntlig framställning. Ytterligare en representant betonade att detta område rent all-

mänt är viktigt att kunna. 

Under studietiden tränas studenten i att presentera skrivna pm inför grupp i nästan samtliga 

kurser.  Upplägget är ofta detsamma där gruppen som skrivit tillsammans kort får presentera 

vad de gjort inför sina kurskamrater. Vår uppfattning är att studenterna många gånger väljer att 

inte lägga så mycket energi på den muntliga delen eftersom det ofta tar tid från exempelvis läs-

ningen inför tentan. Den muntliga delen brukar dessutom endast bedömas med underkänt eller 

godkänt varför vi tror att få känner sig motiverade att anstränga sig extra hårt. En kurs i muntlig 

framställning och/eller hårdare krav för de muntliga presentationerna i kurserna skulle förmod-

ligen höja ekonomernas kompetens inom detta område. 

IT-kompetens – Tre av bolagen önskar att studenterna fördjupar sina kunskaper inom IT. 

IT läses inte som enskild kurs på ekonomprogrammet men kan väljas som fördjupningsområde. 

Vi är av den uppfattningen att många studenter idag redan har grundläggande kunskaper inom 

IT och använder till exempel Internet och Officepaketet flitigt både på fritiden och i skolarbetet. 

Studenterna övar sig på informationshantering under hela utbildningen eftersom många pm ska 

skrivas där information ska eftersökas och gallras. Vi tror att denna kompetens ofta är tillräcklig 

för flertalet arbeten men att det ser bra ut på en arbetsintervju om den arbetssökande fördjupat 

sina IT-kunskaper genom särskild kurs i ämnet.  
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7.2.3 ARBETSLIVSERFARENHET OCH PRAKTIK 

Arbetslivserfarenhet: 

Det som framkommit utifrån intervjuerna är att i stort sett alla företag ser positivt på att den 

arbetssökande ekonomen har arbetslivserfarenhet av något slag. Typen av arbetslivserfa-

renhet som fordras skiftar mellan företagen. Detta kan givetvis bero på vilken bransch före-

taget verkar inom, samt typen av tjänst som ska tillsättas. Vi kunde se att ett flertal företag 

gärna ser att ekonomen har erfarenhet inom ekonomiområdet. Detta förmodar vi kan bero 

på att man inom företaget gärna vill undgå att lägga alltför mycket tid och resurser på att 

lära upp en nyanställd. Upplärningsprocessen går förmodligen snabbare, smidigare och blir 

mindre kostnadskrävande då den nyanställde ekonomen redan har en del erfarenhet av de 

arbetsuppgifter denne ska utföra. Har personen ifråga både utbildning och arbetslivserfaren-

het inom det aktuella området, antar vi att det gör det lättare för företagen att se att denne 

faktiskt kan utföra arbetet och inte enbart har teoretiska kunskaper. En person som både är 

Teknikförståelse – Representanter från de två stora teknikbolagen (ABB och Bombardier) ansåg 

att det var en fördel med en teknisk förståelse.  

Vi tror att teknikförståelse är en väldig fördel vid ett arbete på ett teknikbaserat företag efter-

som ekonomen bör ha en förståelse för företagets produktion. Ekonomstudenterna kommer inte 

alls i kontakt med teknik under utbildningen varför det kan vara svårt att ta till sig vad företaget 

sysslar med vid arbete på ett tekniskt företag. Vi tycker inte att det ska vara obligatoriskt med 

kurser i teknisk förståelse, men många skulle förmodligen se det som värdefullt om en grundkurs 

i teknik gavs på högskolenivå för ekonomer.  

Leda projektarbeten, påverka andra till att prestera – En företagsrepresentant menar att 

ekonomer behöver komplettera sina kunskaper inom dessa områden. 

De pm som ska skrivas och redovisas i många kurser under utbildningen menar vi kan ses som 

små projektarbeten. Studenterna tränas i att arbeta i grupp och måste se till att alla gruppmed-

lemmar gör det dem ska för att arbetet ska bli färdigt. En idé är att inför varje gruppuppgift utse 

en ”projektledare” som får träna på att leda och samordna gruppen. Alla studenter bör i så fall 

någon gång under utbildningstiden få träna på att gå in i denna roll. 

Psykologi och matematisk problemlösningsförmåga – respektive kompetens ansågs viktig för 

en av de intervjuade representanterna. 

Kompetens inom dessa områden ser vi som viktiga för en ekonom och det skulle med fördel 

kunna ingå i större utsträckning under utbildningen. Vissa psykologiska moment inkluderas dock 

i kursen organisationsteori och studenterna får träna på sin matematiska problemlösningsför-

måga under de 15 hp statistik som ingår i utbildningen. 

Träning att ”se bakom siffrorna” – En företagsrepresentant menar att studenterna behöver lära 

sig att se vad som skapar intäkter och kostnader och hur siffrorna kan påverkas. 

Detta känner vi som ekonomstudenter igen oss i. Många gånger får vi lära oss hur till exempel en 
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utbildad och har praktisk erfarenhet, anser vi har en absolut fördel vid en rekryteringspro-

cess. 

Det framkom även vid intervjuerna att vissa företag ansåg att det kan vara svårt att skaffa sig 

arbetslivserfarenhet under högskoletiden, då studenten kanske börjat studera vidare direkt 

efter gymnasiet. Det är kanske inte så enkelt att skaffa sig extra- eller sommarjobb, då stu-

denten exempelvis inte har några kontakter inom just det område han eller hon läser. Detta 

sågs av somliga företagsrepresentanter inte som ett hinder, då de menade att deras företag 

står för internutbildning. Att företag internutbildar sina nyanställda kan vi se som att de då 

kan ”forma” de anställda så som de vill ha dem. På det viset kan det förmodligen ses mer 

fördelaktigt om personen ifråga inte har så mycket erfarenhet och därmed inte så mycket 

med sig i ”bagaget” sedan tidigare, vad gäller värderingar, arbetssätt med mera. 

Praktisk erfarenhet: 

När det gäller frågan om ekonomerna från MDH saknar praktisk erfarenhet, kan vi konsta-

tera att meningarna skilde sig åt företagen emellan. Tre företag anser inte alls att ekono-

merna saknar praktisk erfarenhet, medan ytterligare fyra hade svårt att svara på frågan. Två 

företagsrepresentanter tycker att praktik är något som bör ingå i utbildningen, då det annars 

kan vara mycket svårt att koppla samman teorin med hur det går till i verkligheten. En repre-

sentant uppgav att ekonomerna faktiskt saknar praktisk erfarenhet, men påpekade också att 

de nyanställda får internutbildning när de börjar på företaget. Dock menar vi att det inte är 

alla företag som tillhandahåller inledande internutbildning när en person nyligen anställts. 

Därför kan vi enbart se fördelar med att låta praktik vara en del av utbildningen. Vi som stu-

denter får då möjlighet att sätta de teoretiska kunskaperna i relation till praktiskt arbete, 

vilket vi tror fördjupar kunskaperna. Vi får även chans att i ett tidigt stadium ta ställning till 

valet av framtida yrke, och fundera över vår egen lämplighet inom det. Praktik inom yrkes-

området kan vi också se som något som ska sporra oss studenter till att öka vår 

studiemotivation, då vi förmodligen får en mycket bättre uppfattning om de teoretiska kun-

skaper som vi införskaffat.  

Medverkan till praktik: 

Vi kan fastslå att alla de representerade företagen är positiva till att medverka till att studen-

terna på ekonomutbildningen får komma ut på praktik. Samtidigt menade de att det måste 

finnas tid och resurser för att praktiken ska tillföra något för båda parter. Vi tror att praktik 

under pågående utbildning tillför mer till studenterna, eftersom de då samtidigt kan sätta 

teorin i förhållande till verkligheten. Att praktisera efter studierna tror vi inte är lika verk-

ningsfullt, då de teoretiska kunskaperna inte längre är färska. 

Vi tror att praktik under studietiden inte bara gagnar studenterna, utan också företagen. De 

hinner under praktikperioden bilda sig en uppfattning om studenten och vet vad denne går 

för om det blir aktuellt att personen senare söker jobb hos företaget. Personen har då redan 

kunskap om organisationen och vet vilka insatser som fordras, vilket gör det lättare att 

komma in i de nya arbetsuppgifterna. Vi tror även att utbildningen som sådan blir attrakti-
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vare hos de sökande blivande studenterna om praktik inkluderas vilket skulle leda till god 

marknadsföring för MDH. 

7.2.4 PERSONLIGA EGENSKAPER OCH ÖVRIGA KRAV 

Personliga egenskaper: 

Av åtta olika faktorer som anses betydelsefulla när en nyutexaminerad ekonom ska anställas, 

fick vi fram att den högst rankade faktorn är personliga egenskaper. Nedan följer en redogö-

relse för de egenskaper som påträffades flest gånger i företagens kravspecifikationer: 

 

Vi menar att alla dessa egenskaper inte är beroende av utbildningen utan av personligheten 

hos studenten. Visserligen tränas studenten under sin utbildning på alla dessa punkter, men 

det är ingen garanti att han eller hon når upp till de krav som företaget i fråga ställer. Detta 

är helt enkelt individuellt.  

Övriga krav: 

Förutom de krav på utbildning och arbetslivserfarenhet som nämnts i föregående avsnitt 

uppkom även krav på övrig kompetens som fordrades för tjänsten. Ett krav var kunnighet i 

Officepaketet/Excel som tre av företagen ansåg nödvändigt. Två av företagen, som båda 

sökte personal till en controllertjänst, krävde även att den som skulle tillsättas tjänsten in-

nehade körkort. Inte heller dessa kvalifikationer är direkt kopplade till utbildningen. Office-

paketet används dock flitigt under utbildningen vilket ökar studenternas kunnigheter i denna 

programvara. 

 

 

 

Social kompetens – Sex av tio företag ansåg att social kompetens är viktig i sin kravspecifika-

tion. Företagen nämnde här egenskaper så som ”ödmjuk”, ”bra på att kommunicera”, ”utåtrik-

tad”, ”öppenhet”, ”bekväm att uttrycka sig i tal”. 

Självständighet – Fyra av företagen menade att dessa är viktiga egenskaper och använde ut-

tryck som ”kan ta egna initiativ” och ”självgående”. 

Strukturerad – Fyra företag ansåg att egenskaper så som ”ordningssam”, ”systematisk” och 

”noggrann” var viktigt.  

Analytisk förmåga – Tre av företagen tyckte att det var viktigt med den analytiska förmågan. 

Detta inkluderar även egenskapen ”problemlösningsförmåga”. 

Förmåga att utveckla sina kunskaper – Tre företag betraktade det som viktigt att ha en för-

måga att utveckla sina kunskaper och lära sig nya saker.  

Flexibilitet – Två företag tyckte att en viktig egenskap var flexibilitet. 
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7.2.5 SAMMANFATTANDE TABELL 

TABELL 3 MOTSVARAR EKONOMERNA ARBETSGIVARNAS KRAV? SAMMANFATTANDE TABELL 
(EGEN KONSTRUKTION) 

Arbetsgivarnas krav Uppfyller ekonomerna från MDH dessa krav? 

Examen Ja 

 

• Inget utav företagen fann det helt avgörande att ha en civileko-
nomexamen. 

• Några av företagen föredrog en magisterexamen, vilket är möjligt 
att ta på MDH.  

Lärosäte Ja Alla de medverkande företagen är överens om att lärosätet har 

mindre betydelse än många andra faktorer. Vissa av företagen 

föredrar arbetssökande från MDH. 

Ämneskompetens Inte 
alltid 

De flesta företagen anser att det centralaste är att ekonomen har en 
grundlig förståelse för företagsekonomi, vilket ekonomutbildningen 

kan anses uppfylla. Ämnen som studenterna bör fundera på att 

fördjupa sig i kunskapsmässigt är främst engelska, andra språk, IT 

och teknik. 

Arbetslivserfarenhet Inte 

alltid 

De flesta företag angav att det är ett plus att ha arbetslivserfarenhet 

av något slag. Helst ser de att erfarenhet inom ekonomiområdet 

finns. En del företag hade förståelse för att en nyutexaminerad inte 

har tidigare erfarenhet av arbete, då denne börjat studera på 

högskolan direkt efter gymnasiet. 

Praktisk erfarenhet Inte 

alltid 
• Tre företag ansåg inte att ekonomerna saknar praktisk erfarenhet. 

• Fyra företag ansåg det svårt att svara på. 

• Två företag menade att praktik bör ingå i utbildningen. 

• Ett företag såg avsaknad av praktisk erfarenhet hos ekonomerna. 

Personliga egenskaper Individ-

uellt 

Personliga egenskaper rankades högst bland åtta faktorer som anses 

viktiga vid anställning av en nyutexaminerad ekonom. Dock kan det 

vara svårt att uttala sig om dessa krav uppfylls, då de inte beror på 

lärosätet. 

7.3 FÖRSLAG PÅ HUR UTBILDNINGEN KAN KOMPLETTERAS FÖR ATT 
BÄTTRE MOTSVARA ARBETSGIVARNAS BEHOV 

Av den information vi har fått fram i denna studie har det visat sig att ekonomerna från MDH 

motsvarar arbetsgivarnas krav i stor utsträckning och inga brister har framkommit generellt 

för alla ekonomer från MDH. De brister som föreligger anses ha att göra med personliga 

egenskaper och är således inte nödvändigtvis kopplade till utbildningen eller lärosätet. De 

krav arbetsgivarna ställer som kan kopplas direkt till utbildningen på MDH, krav på examen 

och lärosäte, har högskolan visat sig uppfylla. Det finns dock utvecklingsområden hos hög-

skolan som skulle kunna förbättras för att fler studenter ska uppfylla arbetsgivarnas behov 

vilka vi redogör för nedan: 

Den kontakt med näringslivet som MDH planerar att erbjuda studenterna om de får rätten 

att utexaminera civilekonomer genom exempelvis temadagar, gästföreläsningar och för-
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medling av uppsatsarbeten, känns inte tillräcklig. Som Bombardiers representant uttryckte 

sig ”det saknas ju inte stora fina bolag, jag tycker att det är en svaghet om man inte utnyttjar 

det”. Alla företagsrepresentanter var dessutom positiva till att erbjuda studenterna praktik. 

Genom mer samarbete med företag i regionen, gärna genom praktik, får studenten möjlig-

het att sätta sina teoretiska kunskaper på prov, komma underfund med vilket arbetsområde 

man är lämpad att arbeta inom samt utveckla en yrkesidentitet. Den arbetsgrupp som satts 

ihop för att skriva rapporten ”Studenternas anställningsbarhet” menar att kontakter med 

näringslivet gör studenterna ”anställningsbara” och att ett samarbete mellan skola och när-

ingsliv skulle gynna både lärosätet, arbetsgivarna och studenterna. Detta är vi beredda att 

hålla med om. 

Något som hänger ihop med detta och som vi i egenskap av studenter från MDH vill för-

medla är att vi ofta upplever att det blir ”korvstoppning” med teoretiska kunskaper utan att 

någon faktisk verklighetsanknytning finns. Detta gör det svårt för oss att se ”bakom siff-

rorna”. Som Marie på ICA Fastigheter uttryckte det ”Det vore bra med lite mer verksamhets-

anknytning, så att man ser vad som faktiskt händer med en siffra när man gör en åtgärd”. Vi 

tror att kunskaperna är lättare att förankra om det finns en verklighetsanknytning. Kanske 

kan högskolan bjuda in fler föreläsare från näringslivet som kan berätta vilken betydelse de 

siffror vi lär oss räkna fram egentligen har för verksamheten och hur de kan påverkas. Exem-

pelvis vad som skapar intäkter och vad som kan göras för att minska kostnaderna. Samspelet 

mellan föreläsare och studenter kan överlag bli bättre. Vi har under vår studietid många 

gånger upplevt att föreläsaren håller monolog och inte bryr sig om att kontrollera att stu-

denterna hänger med i resonemangen, vilket många gånger gör föreläsningarna ointressanta 

och ineffektiva för studenterna. En högre grad interaktion ser vi skulle göra studenterna mer 

motiverade och öka förståelsen för ämnet.  

Många av företrädarna för de företag vi intervjuat anser det positivt att bredda sina ämnes-

kunskaper. Kurser avsedda för just ekonomer inom engelska, andra språk, IT och teknikkun-

skap bör i större utsträckning erbjudas studenterna för att dessa i högre grad ska motsvara 

arbetsgivarnas krav. Ett förslag från vår sida är även att kraven för de muntliga momenten i 

kurserna under utbildningen skärps för att studenterna ska ta dem på större allvar. Detta 

tror vi kan leda till att studenterna med tiden känner sig mer bekväma med att tala inför 

grupp, vilket ofta är en viktig egenskap att ha med sig ut i arbetslivet. 

 

Förslag till kompletterande av ekonomutbildningen i korthet: 

• Högre grad av samarbete med företag i regionen, gärna genom praktik 

• Mer verksamhetsanknytning i kurserna 

• Högre grad av interaktion mellan föreläsare och studenter  

• Erbjuda kurser för ekonomer inom engelska, andra språk, IT och 

teknikkunskap 

• Högre krav på de muntliga momenten i kurserna 
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7.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER 

Vår ursprungliga tanke med denna uppsats var att jämföra i vilken utsträckning ekonomerna 

från MDH motsvarar arbetsgivarnas krav med vilka brister examinerade ekonomer från MDH 

som börjat jobba har upplevt i början av sitt yrkesliv. Vad anser de kan kompletteras i eko-

nomutbildningen för att reducera bristerna? Denna studie hade dock blivit för omfattande 

med avseende på den tid vi hade till förfogande. Det är därför intressant att jämföra svaren i 

denna uppsats med svaren som skulle framkomma för följande frågeställning: 

• Vad anser ekonomer från Mälardalens högskola som utexaminerades för ett par år 

sedan att det saknades i utbildningen? 

Vårt förslag till metod för empiriavsnittet i denna studie är att genomföra en enkätunder-

sökning med ett urval av studenter som utexaminerades för exempelvis två år sedan. På 

detta sätt kan många studenter nås och ett statistiskt resultat kan sammanställas och analy-

seras. Kontaktuppgifter till studenter som examinerats ett visst år inom ett specifikt huvud-

ämne går att få tag på via högskolans Ladok-ansvarige. sedan kan ett slumpmässigt urval 

göras bland denna grupp individer för att studien ska bli representativ. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

Plats och datum:  Total intervjutid:  

Företag:  Respondent: 

 

Inledande frågor: 

• Vad är din befattning? 

• Hur många ekonomer från MDH arbetar hos er? Hur många ekonomer totalt?  

• Vad är deras huvudsakliga uppgifter? Vad har ekonomerna från MDH för befattningar? 

4.2 Ekonomyrket 

 
Rekrytering (se avsnitt 3.6) 

(Nedanstående frågor har numrerats för att lättare kunna återkopplas till i uppsatsen) 

1. Är det viktigt att de ni anställer har en civilekonomexamen?  

3.2 Civilekonomexamen 

2. Hur stor betydelse har examensnivån för en anställning hos er? (kandidat-/magisterexamen) 

3.1 Introduktion 

3. Hur stor betydelse har lärosätet för en anställning hos er?  

4.1 Lärosätets betydelse 

4. Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexaminerad ekonom?  

(Rangordna de 5 viktigaste) 

- Akademisk examen, från ett stort lärosäte  

- Akademisk examen, oavsett lärosäte  
- Andra kunskaper (Språk, IT-vana etc.) 

- Arbetslivserfarenhet 
- Bra betyg från högskola/universitet  

- Fördjupning inom ett visst område 
- Personliga egenskaper  

- Utvecklingspotential 

4.3 Rekrytering 

5. Om arbetslivserfarenhet bör eller måste finnas, vilken typ? Krävs någon erfarenhet inom just 

ekonomiområdet?  

4.3.1 Företagens krav 

6. Hur skulle en kravspecifikation på erfarenheter, kunskaper, färdigheter och ambitioner kunna 

se ut inför rekryteringsprocessen av ekonomer? 

4.3.1 Företagens krav
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Kompetens (Se avsnitt 3.3 Ekonomutbildning vid Mälardalens högskola) 

7. Vad saknar ekonomerna från Mälardalens högskola för kompetens? 

- Engelska  
- Annat språk, nämligen… 

- IT-kompetens 
- Ledarskapsträning 

- Muntlig framställning 
- Skriftlig framställning 

- Teamwork-träning 
- Teknikförståelse 

- Ytterligare ämneskompetens 
- Övrigt, nämligen… 

- Saknar inget 

8. Vilka ämnen är de viktigaste att ha kunskap om vid en anställning hos er? 

9. Ser ni någon skillnad i kompetens mellan ekonomer från MDH och andra lärosäten? 

10. Vilken är er allmänna uppfattning om kompetensen hos ekonomer från MDH? 

11. Upplever ni att ekonomerna från MDH saknar praktisk erfarenhet? 

 
Övrigt: 

12. Kan ni tänka er att medverka till att ekonomer kommer ut på praktik? Varför/varför inte? 

3.4 Praktik under utbildning 

13. Påverkas lönen av vilket lärosäte den anställde studerat vid? 

4.1.2 Lön 
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BILAGA 2 – kontaktade företag 

Nedan redovisas alla företag som kontaktats, deras respons, vilka respondenter vi haft 

kontakt med samt tiden för intervjutillfället. 

Företag i Västerås Besked  Kontakt Intervju 

ABB Ja Ingela M Olsson – 
ansvarig för 
traineeprogrammet 

22 april kl 15.00 

Acta Inget svar   

Aroseken Inget svar   

Bombardier Ja Daniel Fäldt - 
Finance & Controller 
Director 

7 maj kl 08.00 

Bostad Västerås Inget svar   

Dina Försäkringar Inget svar   

Ernst & Young Inget svar   

Forex Inget svar   

Hyresgästföreningen Inget svar   

ICA AB Ja Fouad Aherdan – 
avdelningschef 

20 april kl 15.00 

ICA Fastigheter Ja Marie Barkman - 
ekonomichef 

22 april kl 10.00 

KPMG Ja – via e-post Daniel Schön -  
godkänd revisor 

29 april 

Landstinget 
Västmanland 

Fick ej in svar i 
tid. 

Victoria Bodén - 
Ekonomichef 

 

Länsförsäkringar 
Bergslagen 

Inget svar   

Mimer Ja Ulf Magnusson –  
vice VD och adm. chef 

21 april kl 11.00 

Mälarenergi Ja – via e-post Jeanette Rebermark - 
ekonomichef 

23 april 

NCC Inget svar   
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proAros (Västerås stad) Ja – via e-post Monica Henriksson – 
Enhetschef ekonomi, 
Stöd och utveckling 

15 maj 

Riksbyggen Inget svar   

Swedbank Ja Anette Windahl -  
kontorschef 
Camilla Hedlund -  
stf kontorschef 

29 april kl 14.00 

Säkra Inget svar   

Vägverket Ja – via e-post Lisa Tedenljung - 
Verksamhetschef 

20 maj 

Västerås 
Bokföringsbyrå 

Nej   

 

Företag i Eskilstuna Besked  Kontakt Intervju 

ABW ekonomistyrning Inget svar   

ASSA Nej – har ingen 
erfarenhet av 
ekonomer från 
MDH 

  

Eskilstuna kommun Nej – för få 
ekonomer från 
MDH 

  

Fuji Autotech Inget svar   

Handelsbanken Inget svar   

Kommunfastigheter Inget svar   

KPMG Inget svar   

Kromteknik Inget svar   

LRF Inget svar   

Outo Kumpu Inget svar   

Segerström Automotive Inget svar   

Swedbank Inget svar   

Volvo Inget svar   
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BILAGA 3 – Statistik från Civilekonomerna 

Dessa tabeller är hämtade från rapporten Civilekonomer tre år efter examen, som 

Civilekonomerna publicerade år 2008. 

 

Andel utexaminerade studenter som fått arbete inomsex månader, uppdelat per lärosäte. 
Examensår 2004. 
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Andel civilekonomer sin tycker att de har mycket stor nytta eller ganska stor nytta av sin 
ekonomutbildning i sin yrkesroll. Examensår 2004. 
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Månadslön för civilekonomer med examen från olika lärosäten. Examensår 2004. 
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BILAGA 4 – Vilka faktorer är viktigast vid en anställning av en nyutexamine-
rad ekonom? 

I tabellen nedan ges summerade svar utifrån intervjuerna med de 10 företagsrepresentan-

terna. Här anges hur många respondenter som valt en specifik faktor som första till och med 

femte val. 

  

Akademisk 
examen 
från ett 
stort 
lärosäte 

Akademisk 
examen, 
oavsett 
lärosäte 

Andra 
kunskaper 

Arbetslivs-
erfarenhet Bra betyg Fördjupning 

Personliga 
egenskaper 

Utvecklings-
potential 

Första val 0 5 0 1 0 1 3 0 

Andra val 0 1 0 0 1 0 5 3 

Tredje val 0 0 1 3 1 0 1 4 

Fjärde val 0 1 2 3 2 0 0 2 

Femte val 0 1 4 3 0 1 1 0 

 

 

 


