
REDO
VIS NINGS
KONSULT

STATISTIKER

PRIVAT  
RÅDGIVARE

GLOBAL  
SALES COOR

DINATOR

OMVÄRLDS
ANALYTIKER

AFFÄRS 
UTVECKLARE

INKÖPS
STRATEG

MANAGE
MENTKON

SULT

FORSKARE

CIVIL
EKONOM

FÖRETAGS 
RÅDGIVARE

KUND
RELATIONS
ANSVARIG

EXPORT
KONSULT

AKTIE
ANALYTIKER

PRODUK
TIONSPLA

NERARE

ACCOUNT  
MANAGER

DATA  
SCIENTIST

FINANSIELL 
RÅDGIVARE

INKÖPARE

SALES  
MANAGER

NATIONAL
EKONOM

MARKE
TING COM

MUNICATION 
MANAGER

VARU
MÄRKES
STRATEG

AFFÄRS
OMRÅDES
ANSVARIG

DATA 
ANALYTIKER

UTREDARE

PROJEKT
LEDARE

MARKNADS
ANALYTIKER

LOGISTIK
ANSVARIG

MARKNADS
ANSVARIG

INTER
NATIONAL 

TRANSPORT 
COORDINA

TOR

EKONOM

EGEN  
FÖRETAGARE

VD

STRATEGI
KONSULT

REVISOR

PRODUKT
CHEF

HÅLLBAR
HETSCHEF

PLUGGA  
HOS OSS!



ETT BRA VAL
Handelshögskolan ligger på Umeå 
universitets campus och hos oss 
läser 3 300 av universitetets  
34 759 studenter. 
 

ETT BRA VAL
Handelshögskolan ligger  

på Umeå universitets  
campus och hos oss läser 

 ca 3 900 av univer - 
sitetets 37 000  

studenter.



VÄLKOMMEN TILL HANDELSHÖGSKOLAN 
VID UMEÅ UNIVERSITET!

Vår vision är att vara ett av de 
främsta lärosätena vad gäller 
utbildning i Sverige. Som en 
internationellt respekterad, 

nationellt inflytelserik och re-
gionalt förankrad del av Umeå 

universitet bidrar Handelshögskolan 
till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av 
hög internationell standard. Med väl utvecklade former för 
samverkan med näringsliv, offentlig sektor och utvalda part-
neruniversitet tar vi tillvara vår egna och våra samarbetspart-
ners styrkor. Under utbildningen möter du framgångsrika ex-
perter, beslutsfattare och företagare. 
 
Vi erbjuder ett brett utbud av program och kurser från grund-
läggande till avancerad nivå inklusive forskarutbildning inom 
företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.
 
I våra utbildningar balanseras bredd och djup samtidigt som du 
förbereds för olika typer av uppdrag i både privat och offentlig 
sektor efter avslutade studier. Uppföljningar visar att våra studen-
ter är attraktiva på arbetsmarknaden och att våra alumner finns 
internationellt, nationellt och i den region där vi själva verkar. 

Som en internationellt ackrediterad handelshögskola erbjuder vi:
• en högkvalitativ inlärningsmiljö som stimulerar till kritiskt, 

analytisk och självständigt tänkande där du träffar veten-
skapligt och pedagogiskt meriterade lärare

• kurser och program som bidrar till individers förståelse, för-
måga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar 
och betydelsen av hållbar utveckling

• utbildningar med stark förankring i forskning av hög prak-
tisk relevans

• kontakt med näringsliv och samhälle under utbildningens 
gång

• en internationell miljö där du kan vistas utomlands under 
din utbildning, men också möta studenter som valt Han-
delshögskolan i Umeå för sina utbytesstudier

• praktikmöjligheter
• ett fantastiskt fint Campus nära boende, natur, träning och 

centrum

Vi utbildar morgon dagens ledare och ser fram emot att just du 
blir en av dem!

Välkommen!
Sofia Lundberg, rektor



HANDELSHÖGSKOLANS 
UTBILDNINGSUTBUD

KANDIDATPROGRAM
Internationella ekonomprogrammet 180 hp, 
ges på engelska

Programmet i statistik och data science 180 hp 

CIVILEKONOMPROGRAM
Civilekonomprogrammet 240 hp

Civilekonomprogrammet med inriktning mot service  
management 240 hp

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 
logistik 240 hp

FRISTÅENDE KURSER
Handelshögskolan erbjuder ett stort antal kurser inom 
ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. 
Kursutbudet innefattar både campus- och distanskurser och 
undervisningsspråket är svenska eller engelska.

Studera mera:

MASTERPROGRAM
(ges alla på engelska)

Master´s Programme in Accounting 120hp

Master´s Programme in Business Development and  
Internationalization 120 hp

Master´s Programme in Economics 120 hp

Master´s Programme in Finance 120 hp

Master´s Programme in Management 120 hp

Master´s Programme in Marketing 120 hp

Master´s Programme in Statistics and Data Science 60 hp

FORSKARUTBILDNING
Handelshögskolan bedriver forskarutbildning inom ämnena 
företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Forskarut-
bildningen omfattar fyra års heltidsstudier och består av en 
kursdel och en avhandlingsdel. Antagning till forskarutbildn-
ing sker efter utlysning av lediga platser.

Läs mer: www.umu.se/handelshogskolan

EN MILJÖCERTIFIERAD 
HANDELSHÖGSKOLA

CERTIFIERAD
ISO 14001

Ledningssystem för miljö

BESÖK 
OSS!

Bli student för  
en dag. Läs mer på  

www.umu.se/ 
handelshogskolan/ 

utbildning/

KANDIDATPROGRAM
Nytt

program!INTERNATIONELLA EKONOM PROGRAMMET 
Internationella ekonomprogrammet som ges på engelska 
riktar sig till dig som i framtiden vill jobba utomlands, i inter-
nationella företag och organisationer eller med internationella 
frågor i Sverige. Du får genom programmet en omfattande 
förståelse hur internationella företag/organisationer och en 
global ekonomi fungerar. Eftersom datadrivet och faktabaserat 
beslutsfattande blir alltmer viktigt för företag och organisatio-
ner så ingår också kurser i Business Analytics och datavisuali-
sering i programmet. Efter de tre första terminerna väljer du 
baserat på dina intressen företagsekonomi eller nationaleko-
nomi som inriktning (huvudämne). Du läser med studenter 
från olika delar av världen och utvecklar därmed din förståelse 
för olika kulturer. Inom programmet har du också möjlighet 
att åka på utlandsstudier eller göra praktik. Till programmet 
antas 70 studenter, både från Sverige och internationellt. 

PROGRAMMET I STATISTIK OCH DATA SCIENCE 
Statistiker och data scientists blir alltmer efterfrågade på 
arbets marknaden. Stora mängder data samlas in överallt i 
samhället och som statistiker/data scientists kan du jobba 
inom många olika områden: med miljö-och klimat frågor, ut-
värdering av hälso-och sjukvård, algoritmutveckling, kund- 
och marknadsanalyser (business analytics) eller opinions-
undersökningar för att bara nämna några. Programmet ger dig 
kunskaper om metoder för att analysera och tolka datamäng-
der samt göra prognoser. Du lär dig att kommunicera de vik-
tiga insikterna som dataanalyserna ger samt att bedöma rimlig-
heten och säkerheten i dem. Du skapar kunskap utifrån data.  
I programmet ingår också kurser i visualisering av data, pro-
grammering, databashantering samt matematikkurser. Den 
valfria terminen ger möjligheter till profilering mot områden 
där du kan tillämpa kunskaperna. Inom programmet har du 
också möjlighet att göra praktik och åka på utlandsstudier. 
Varje år antas 20 studenter till programmet.



 INTERNATIONELLA  
EKONOMPROGRAMMET 180HP

PROGRAMMET I STATISTIK  
OCH DATA SCIENCE 180HP

Termin/
Semester

1

2

3

4

5

6

Statistik A, 30 hp

Elective / optional Courses e.g.
Exchange / Internship, 30 hp

Elective / optional Courses e.g.
Exchange / Internship, 30 hp

Statistik B: Teori, 15 hpBusiness Analytics, 15 hp

Statistik B: Programmering 
och modellering, 15 hp

Macroeconomics, 15 hp

Statistik C: Självständigt arbete, 15 hpBachelor's Thesis in International 
Business Administration, 15 hp

Bachelor's Thesis in Economics, 15 hp

Meeting challenges in the international 
business environment, 15 hp

Visualisering av data, 
7.5 hp (50 %)

Programmet i statistik och data science

Statsistiska 
tillämpningar, 
7.5 hp (50 %)

Economic modeling 
with Applications, 

10 hp (67 %)

Industrial 
Organizations, 

5 hp (33 %)

Markets, Trade, and 
Global Challenges, 

7.5 hp (50 %)

Introduction to data 
science, 3 hp (50 %)

Statistisk kommunikation, 7.5 hp

Managerial Economics, 7.5 hp

Contemporary Marketing, 7.5 hp

Project Management, 7.5 hp

Innovation, Entrepreneurship and 
Technology, 7.5 hp

Financial Accounting, 7.5 hp

Managerial Accounting, 7.5 hp

International Economics, 7.5 hp

Financial Economics, 7.5 hp

Finance, 7.5 hp

Objektorienterad programmering, 7.5 hp

Databasdesign, 7.5 hp

Analys för ingenjörer, 7.5 hp

Linjär algebra, 7.5 hp

Statistik C: Inferensteori, 5 hp

Statistik C: Metoder för data science 10 hp

Urvalsmetodik, 4.5 hp
(50 %)

Micro: Consumer 
Behavior, 5 hp Current Topics in

Economics, 5 hp
(33 %)Macro: Institutions 

and Policy, 5 hp

Valbara/fria kurser, 
t.ex. utlandsstudier/praktik, 

30 hp

Leading and Organizing in an International Context, 7.5 hp

Introduction to 
International Business 

Law, 7.5 hp (50 %)

Data Visualization 
of Global Trends, 

7.5 hp (50 %)

International Business 
and Global Challenges, 

7.5 hp (50 %)

Valfria kurser
Kurser inom 
Matematik

Kurser inom 
Företagsekonomi

Kurser inom 
Nationalekonomi

Kurser inom 
Statistik

Kurser inom 
Informatik



CIVILEKONOMPROGRAM

CIVILEKONOMPROGRAMMET 240 HP
Det här är vårt största och mest flexibla program där vi varje 
år antar ca 130 studenter. Här kan du välja antingen företags-
ekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Är det mark-
nadsföring, finansiering, ledarskap eller entreprenörskap som 
intresserar dig eller vill du bli revisor så väljer du företagseko-
nomi som huvudämne. Vill du veta hur marknader såsom 
finans marknaden, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden 
fungerar och samspelar? Då väljer du nationalekonomi. 

Du har flera tillfällen som passar för att åka iväg på utlandsstu-
dier eller göra praktik. Det ger dig goda erfarenheter när du se-
dan ska börja jobba. Beroende på ditt val av specialisering kan 
du jobba inom bank eller revisionsbyråer, med strategisk led-
ning inom företag, inom marknadsföring och marknadskommu-
nikation eller varför inte starta eget?

Inom det här programmet kan man uppnå Revisorsinspektio-
nens krav på akademiska kurser för auktorisation som revisor.

CIVILEKONOMPROGRAMMET 240 HP
MED INRIKTNING MOT SERVICE MANAGEMENT

Programmet ger dig en bredd som civilekonom med en tydlig 
inriktning mot att leda och utveckla verksamheter med fokus 
på tjänster. Utvecklingen av tjänster växer inom alla branscher 
och det är med tjänster och service som många företag idag 
skapar sin konkurrenskraft. Detta kräver engagerade och moti-
verade ledare och medarbetare som förstår frågor som rör 
kunder och kundmöten, personal, organisationer och kommu-
nikation ur ett serviceperspektiv. 

Inom programmet ingår fördjupningskurs inom tjänstemark-
nadsföring, etisk marknadsföring och hållbarhetsfrågor ur ett 
internationellt perspektiv. Du kan göra praktik och/eller plug-
ga utomlands, vilket ger dig goda erfarenheter. Vill du jobba 
med kundrelationer, personal, organisations- och affärsutveck-
ling eller marknadsföring i företag så är detta program ett bra 
val för dig! Varje år antas 45 studenter till programmet.

CIVILEKONOMPROGRAMMET 240 HP
MED INRIKTNING MOT HANDEL OCH LOGISTIK

Programmet har utvecklats i samarbete med branschorganisa-
tioner och specialkursernas innehåll är kopplade till dagens 
ökade behov av hållbarhet, socialt ansvarstagande, digitalise-
ring och automatisering. Programmet ger dig en bredd som 
civilekonom med fördjupade kurser inriktade mot handel- och 
logistikområdet. Du får dina färdigheter och kvalifikationer  
erkända i flera europeiska länder eftersom programmet är ack-
rediterat enligt en internationell standard.

Efter examen kan du att arbeta med projekt avsedda att för-
bättra organisationers effektivitet och resursflöde. Du har även 
kunskaper att leda verksamheter inom såväl handel- som logis-
tikområdet. Det finns ett starkt behov i branschen av yngre 
medarbetare som är väl förtrogna med den tekniska utveck-
lingen inom området och hållbarhet. 

Tidigare studenter arbetar även inom t.ex. marknadsrelatera-
de roller kopplat till handeln samt inom inköp. Varje år antas 
35 studenter till programmet.



Introduktion Service Management Introduktion Handel och logistik

Beteendevetenskap

Tjänstedesign

Juridik

Service Marketing, Marketing 
Ethics and Sustainability

Civilekonomprogrammet 
inriktning Service Management

Termin/
Semester

Schematisk 
bild över 
nuvarande 
program 
och kurser

Valfria studier
t.ex. praktik, utbyte eller kurs

Examensarbete

1

2

3

4

5

6

7

8

*= Möjlighet till 
utlandsstudier.

Kurser inom 
Företagsekonomi

Kurser inom 
Statistik

Kurser inom 
Nationalekonomi

Kurser inom 
Juridik

Övriga kurser

Valfria kurser

Juridik 

Logistik

Statistik med inriktning mot logistik

Ekonomisk geografi 

Inköp och försäljning

Valfria studier
t.ex. praktik, utbyte eller kurs

Civilekonomprogrammet 
inriktning handel och logistik

Nationalekonomi  A
Mikroekonomi med handel 

Examensarbete

Företagsekonomi A
Marknadsföring

Organisation
Externredovisning
Ekonomistyrning

Statistik 

Juridik

Nationalekonomi A

Mikroekonomi
Makroekonomi

Valfria studier
t.ex. praktik, utbyte
eller kurs

Valfria studier
t.ex. praktik, utbyte 
eller kurs

Valfria studier
t.ex. praktik, utbyte 
eller kurs

Nationalekonomi B

Valfria studier
t.ex. praktik, utbyte
eller kurs

Nationalekonomi C

Civilekonomprogrammet

Företagsekonomi B
Finansiering
Räkenskapsanalys
Entreprenörskap
Vetenskaplig metod 

Företagsekonomi C

Nationalekonomi D

* *

* *

* *

* *

** *

Logistik (möjligt tillval)

Företagsekonomi D
Specialiseringar: A�ärsutveckling och internationalisering, Finansiering, Management, 
Marknadsföring, Redovisning

Schematisk bild över 
nuvarande program och kurser

*= Möjlighet till 
utlandsstudier.

*

Statistik 

Företagsekonomi B
Ekonomisk styrning

Finansiering 
Entreprenörskap 

Vetenskaplig metod

Marknadsföring
Organisation
Ledarskap

Företagsekonomi A

Nationalekonomi A

Mikroekonomi
Makroekonomi

Valfria kurserÖvriga kurserKurser inom 
Juridik

Kurser inom 
Statistik

Kurser inom 
Nationalekonomi

Kurser inom 
Företagsekonomi



PLUGGA I UMEÅ

UMEÅ – STUDENTSTAD
”Plugga i en riktig studentstad”
I Umeå bor närmare 130 000 människor och 
tack vare våra ca 37 000 studenter är Umeå 
en ung och pigg stad. Det gör att nöjesutbu-
det ofta är riktat till studenter som publik.

VAR AKTIV 
• IKSU – På campus ligger en av Europas

största sportanläggningar med 5000 besö-
kande per dag. Träna där eller på någon av
Umeås många andra träningscentra.

• Engagera dig i ekonomföreningen HHUS
eller någon annan studentförening.

• Cykeln blir en viktig pryl! Du cyklar lätt
mellan boende, centrum och campus på
fina cykelbanor.

INTERNATIONELL MILJÖ
Våra studenter kan av söka någon över de 
300 utbytesplatser på 113 olika lärosäten i 
40 länder som Handelshögskolan och Umeå 
universitet har avtal med. Även du som inte 
åker iväg möter här på campus en internatio-
nell miljö med studenter och lärare från hela 
världen. 

SATSA PÅ EN AKTUELL 
UTBILDNING MED HÖG 
INTERNATIONELL KVALITET
Våra lärare undervisar, forskar och samarbetar 
med näringslivet och det ger dig en aktuell 
och uppdaterad utbildning. Vårt ständiga  
kvalitetsarbete följer internationell standard 
för ekonomutbildningar.

KOMBINERA ELITIDROTT 
MED STUDIER
Umeå universitet är ett Riksidrottsuniversitet 
vilket gör det möjligt att kombinera elitidrott 
med dina studier i ekonomi och statistik. 

Hållbarhetsfokus i utbildning 
både på program och kurs-
nivå. Vi är en miljöcertifierad 
handels högskola.

VI HJÄLPER DIG
Vi är många på Handelshögskolan som  
arbetar med student support för att göra ditt 
studentliv enklare. Det är lätt att få hjälp när 
du behöver det! 

BLI EN ANSVARSFULL 
LEDARE

www.umu.se/handelshogskolan



UMEÅ – STORSTADEN I NORR
• Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort

och en av de absolut snabbast växande
städerna i Sverige

• Till storleken är Umeå Sveriges 11:e största
stad och  har en ung genomsnittsålder

• I Umeå finns också ett blomstrande närings-
liv med många växande företag inom t.ex.
informationsteknologi, bioteknik, medicin,
miljö och energi

• Friluftslivet i Umeå präglas av läget nära hav,
kust, skog och älv och av årstids växlingar
med rejäla snövintrar och soliga badsomrar

• Det finns ett levande kulturliv med kaféer
och barer och festivaler arrangeras året om
med Brännbollsyran som det stora student-
evenemanget med över 16 000 åskådare

• Umeå är också en stark idrottsstad med både
bredd och topp. Vi har blivit utsedda till Sve-
riges bästa idrottsstad både 2018 och 2020



MÅNGA MÖJLIGHETER
UTLANDSSTUDIER
Våra studenter framhåller de goda möjligheter som ges till 
utlands  studier och många åker iväg en eller två terminer till ett 
annat universitet i Europa eller ännu längre bort. Alla våra pro-
gram har minst en termin öppen för studier utomlands och det 
finns ett stort utbud av partner universitet och länder du kan väl-
ja mellan. 
 Utlandsstudier bidrar på många sätt till din utveckling, du lär 
känna nya kulturer, utvecklar dina språkkunskaper, bygger nät-
verk och får nya vänner. Många av dessa egenskaper värderas 
högt av framtida arbetsgivare. 

PRAKTIK
Praktik under utbildningen är också uppskattat. Du ordnar med 
stöd från Handelshögskolan själv din praktikplats som kan göras 
var som helst i Sveriga eller världen. Då är möjligheten också 
större att praktikplatsen uppfyller dina förväntningar. 
 Praktiken ger dig erfarenhet, du utmanar dig själv och får in-
sikt i hur det är på en arbetsplats och vad du kan bidra med. 
Praktiken ger också en ingång till värdefulla nätverk och möjlig-
het till framtida referenser. Ett flertal av våra studenter har fått 
anställning hos sitt praktikföretag.

Jag har haft en super
härlig tid nere i Montpel
lier och på deras skola, 
jag har fått kontakter 
och kompisar från många 
olika länder och är verk
ligen sjukt glad att jag 
åkte dit för en termin.

Jag har haft en super
härlig tid nere i Montpel
lier och på deras skola, 
jag har fått kontakter 
och kompisar från många 
olika länder och är verk
ligen sjukt glad att jag 
åkte dit för en termin.

Att göra praktik var väldigt 
hjälpsamt för mig, det 
gav mig en bättre bild av 
verkligheten ute i arbetslivet.

Jag är mycket nöjd över min utbytestermin och jag är 
otroligt glad över att möjligheten till en utbytestermin 
finns! Det var en rolig utmaning och upplevelse och 
när jag väl var där flöt allt verkligen bara på, även om 
det kändes nervöst innan utbytet.

Jag är mycket nöjd över min utbytestermin och jag är 
otroligt glad över att möjligheten till en utbytestermin 
finns! Det var en rolig utmaning och upplevelse och 
när jag väl var där flöt allt verkligen bara på, även om 
det kändes nervöst innan utbytet.

Praktiken var defi
nitivt avgörande för 
mycket av det jag 
gör idag. Möjligheten 
till praktiken kom – 
utöver programmet 
– också utifrån egna 
tankar och idéer jag 
ville testa.

Att göra praktik var väldigt 
hjälpsamt för mig, det 
gav mig en bättre bild av 
verkligheten ute i arbetslivet.

Otroligt nyttigt 
med praktik för att 
få en förankring till 
näringslivet.

Praktiken var defi
nitivt avgörande för 
mycket av det jag 
gör idag. Möjligheten 
till praktiken kom – 
utöver programmet 
– också utifrån egna 
tankar och idéer jag 
ville testa.

Jag är supernöjd med min vistelse 
i Portugal och allt jag tar med 
mig därifrån. Det enda jag hade 
velat göra annorlunda var att inte 
underskatta skolan och tempot, 
för det är annorlunda att ha alla 
tentor på en och samma gång.



F
o

to
: F

re
d

ri
k 

La
rs

so
n/

V
is

it
 U

m
eå

HUR ÄR DET ATT VARA 
STUDENT I UMEÅ?

Att för första gången komma till Umeå 
blev en riktig ögonöppnare för hur bra 
studentstäder verkligen kan vara. Umeå 
är en stad som till stor del påminner om 
min egen hemstad Göteborg, utformad 
längs efter en älv, har ett blommande  
socialt och kulturellt liv men med en 
känsla av att “här är det universitetet och 
dess studenter som sätter ton på staden”. 
Universitetscampus blir som ett eget cent-
rum för alla olika utbildningar, företag 
och människor från hela världen. 
 Som Head of Education i HHUS har jag 
fått möjlighet att besöka olika campus 

runt om i Sverige men aldrig upplevt nå-
got liknande. Inte minst det sociala liv 
som erbjuds med alla olika kårer och or-
ganisationer som ger oförglömliga min-
nen och erfarenheter. 
 Nästintill oändliga möjligheter som 
bara kan begränsas av ens egna ambitio-
ner.

Jakob Heuts, student på Civilekonomprogrammet 
med inriktning mot Service Management och aktiv i 
studentföreningen HHUS som Head of Education.

Umeå är den stad 
som lyckats ta allt 
det bästa från de 
södra storstäderna 
och gjort det absolut 
idealiskt.

F
o

to
: p

ri
va

t



KIRUNA

UMEÅ

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

NÄRA TILL ALLT
När det gäller Umeå stämmer faktiskt klyschan: här är det nära till allt.  

Till Stockholm flyger du på under timmen. Flygplatsen ligger fem  
minuter med taxi från centrum. Med snabbtåg till Stockholm tar  
det cirka 6 timmar. Och med cykel når du de flesta av stadens  

studentområden på under 10 minuter.

Söder 
slätt

Max 10 minuter med cykel.
Max 10 minutes by bike.

Konstnärligt campus
Umeå Arts Campus
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