VAD HÄNDER EFTER
CIVILEKONOMEXAMEN?

Intervjuer och enkätsvar från 2015 års alumner från civilekonomprogrammen

VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN?

Rektor har ordet
Vad händer efter civilekonomexamen? För en
övervägande majoritet av
de studenter som tar examen
från Handelshögskolan vid
Umeå universitet väntar ett
spännande yrkesliv och nästan
hälften har ett arbete klart
innan examen.

HANDELSHÖGSKOLANS
PROGRAMPORTFÖLJ
CIVILEKONOMPROGRAM
Civilekonomprogrammet 240 hp*
Civilekonomprogrammet med inriktning
mot service management 240 hp
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och
logistik 240 hp
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 240 hp*
(ges helt på engelska, 10 platser för internationella sökanden)

Våra civilekonomstudenter
läser och tar examen inom
någon av flera spännande inriktningar. Det kan vara inom vårt

*Möjligt att läsa fördjupningar inom företagsekonomi
och nationalekonomi.

breda program med något av de företagsekonomiska huvud-

KANDIDATPROGRAM

ämnena eller nationalekonomi. Vi erbjuder också en interna-

Statistikerprogrammet 180 hp

tionell motsvarighet och program med inriktning mot handel
och logistik respektive service management.

FRISTÅENDE KURSER

Oavsett inriktning har våra nyutexaminerade studenter, alum-

Handelshögskolan erbjuder ett stort antal kurser i företagsekonomi,
nationalekonomi och statistik både på svenska och engelska.
Ett mindre antal kurser ges på distans.

ner, mycket goda förutsättningar på arbetsmarknaden – och

Program
Civilekonomprogrammet med
inriktning mot handel och
logistik
Specialisering
Business Development och
Supply Chain Management

– I anslutning till examen fick jag jobb som Man-

agement Trainee på Jetpak, där jag arbetade i ett
och ett halvt år. Efter ett år som trainee blev jag
erbjuden en roll som Project Coordinator, vilket
jag tackade ja till.
– Jag började arbeta på Jetpak för att jag tyckte att det var en
och tidigare arbeten. Det som lockade mest var möjligheten

(ges alla på engelska)

att få starta min karriär som trainee till CEO och lednings-

Masterprogrammet i affärsutveckling och

grupp, vilket verkligen var lärorikt.

examensarbeten.
Alumni Club vid Handelshögskolan i Umeå gör det möjligt för
våra alumner att behålla kontakten med oss efter avslutad

Masterprogrammet i finansiering 120 hp
Masterprogrammet i management 120 hp
Mastersprogrammet i marknadsföring 120hp
Masterprogrammet i nationalekonomi 120 hp

Under studietiden erbjuder vi dig goda förutsättningar att
bygga nätverk inför framtida arbetsliv. Kanske är det via de
kontakterna du hittar din framtida sysselsättning?

Rektor

– Innan jag började plugga jobbade jag även inom detaljhan-

– Efter en tid på Jetpak kände jag att jag ville testa något nytt

– Som fördjupning läste jag Business Development och
affärsutveckling är viktigt inom alla organisationer, oavsett vilken funktion som man arbetar inom.
– Genom att även läsa Supply Chain på D–nivå fick jag en
röd tråd i min utbildning.

Engagera dig! Jag var med i
projektgruppen för
arbetsmarknaden Uniaden
vilket var både lärorikt och roligt. Du får inte
bara extra plus på cv:t, du växer också som
person och lär känna massor med duktiga och
roliga människor.

och styra in mig på en bransch som jag verkligen är intresserad av, inom något där jag vill fortsätta växa. Därför sökte jag
rollen som Global Sales Coordinator på J.Lindeberg.

RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

•

FORSKARUTBILDNING

– Mina dagliga arbetsuppgifter är att koordinera mellan säljar-

Handelshögskolan bedriver forskarutbildning inom ämnena

na, som är utspridda i världen, och mellan andra funktioner.

företagsekonomi, nationalekonomi, ekonometri och statistik.
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och består av
sker efter utlysning av lediga platser.

Ta reda på dina möjligheter. Universitetet erbjuder massor med olika kurser, utlandsstudier, praktik etc. Och du
behöver inte läsa exakt som alla andra i din klass. Sätt dig

NUVARANDE ARBETSUPPGIFTER

en kursdel och en avhandlingsdel. Antagning till forskarutbildning

Sofia Lundberg

tik var en bra inriktning.

Masterprogrammet i redovisning 120 hp

examen. Ofta involveras någon av våra kära alumner – kanske
gästföreläser de eller är värd för praktiserande studenter?

redovisning– och finanshållet så tyckte jag att handel och logis-

Supply Chain Management. Att få insikt och kunskaper inom

Vi månar om en nära relation med arbetslivet. Under utbildarbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar, case, praktik och

– Jag ville gärna läsa till civilekonom men då jag inte är lagd åt

Nuvarande arbetsgivare
J.Lindeberg, Stockholm

MASTERPROGRAM

internationalisering 120 hp

handel och logistik?

deln och var intresserad av logistik.

affärsutvecklare revisorer och strategikonsulter.
ningen möts arbetsliv och studenter i form av till exempel

Varför valde du Civilekonomprogrammet med inriktning

Titel
Global Sales Coordinator

bransch som jag hade erfarenhet ifrån, både från utbildning

den är bred. Bland jobbtitlarna finns till exempel analytiker,

2

Karin Sandahl

själv först och planera efter vad du vill.
•

naden Uniaden vilket var både lärorikt och roligt. Du får

– Jag ser till att säljarna har alla förutsättningar som de be-

inte bara extra plus på cv:t, du växer också som person och

höver. Det kan vara att ta fram olika rapporter, prislistor, estimeringar etc. Jag deltar även i planering av exempelvis säljkonferenser och Business Reviews.

Engagera dig! Jag var med i projektgruppen för arbetsmark-

lär känna massor med duktiga och roliga människor.
•

Var beredd på att slita lite när du kommer ut i arbetslivet.
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BOSTAD VID ANSÖKAN TILL CIVILEKONOMPROGRAM

VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN?

SYSSELSÄTTNING NIO MÅNADER EFTER EXAMEN 2

SÅ FICK VI VÅRT FÖRSTA ARBETE

UPPLEVD MATCHNING MELLAN UTBILDNING OCH ARBETE
SKALA 1–5

”Annonser i tidningar,
webbplatser, linked–in”

”Jag fick jobba via
Talangprogram”

6%
42 %
HAR ETT ARBETE
89 %

UMEÅ
ÖSTERSUND

14 %

18 %

STOCKHOLM

8%

GÖTEBORG

SÖKER
ARBETE 5,5 %

SUNDSVALL

9%

FALUN

FORTSATTA
STUDIER 5,5 %

”Fick mitt jobb cirka 14
månader innan jag började min anställning, tack
vare nätverk jag skapade
mig under studietiden”

3%

Studenterna som tog
examen kom från hela
Sverige och även från
andra länder. Nästan
var femte kom från
Stockholmsområdet.
Källa: Antagningsstatistik

MALMÖ

LOKALISERING EFTER EXAMEN

TID TILL FÖRSTA ARBETET 3

4

40 %

3

17 %

2

12%

1

1,5 %

3= OK MATCHNING, 5 = PERFEKT MATCHNING

ARBETSMARKNADSUTSIKTER FÖR CIVILEKONOMER 4

INNAN EXAMEN
43 %

> 6 MÅNADER
1%

UMEÅ

30 %

DEN FÖRSTA LÖNEN 5

1–3 MÅNADER
34 %

3–6 MÅNADER
11 %

5%

29 %

5

ARBETSSÖKANDE
5,5 %

STUDERANDE
5,5 %

I rapporten Framtidsutsikter konstateras att trots att det varje år utexamineras många civilekonomer i Sverige, har dessa haft relativt lätt att få
arbete, något som gällt relativt oberoende av konjunkturen.
Arbetsmarknaden för nyexaminerade
civilekonomer och ekonomer bedöms vara i
balans och förutspås vara det även år 2021. Enligt
rapporten kommer efterfrågan ”att vara mycket
hög bland redovisningsekonomer och organisation/
managementekonomer”.

LÖNEINTERVALL
20–24 000

29 %

24 001–27 000

39 %

27 001–30 000

26 %

>30 000

6%

ALUMNERNA OM STEGET UT PÅ ARBETSMARKNADEN

För erfarna ekonomer råder mer begränsad konkurrens på arbetsmarknaden.

”Om jag hade fått göra om min
studietid så hade jag försökt
aktivera mig mer ideellt i föreningsliv etc. Ska man söka de
jobb där många kandidater har
liknande meriter så gäller det att
sticka ut ur mängden”

EXEMPEL PÅ JOBBTITLAR

ÖSTERSUND

7%
FALUN

5%

41 %

GÖTEBORG

DET FÖRSTA ARBETET EFTER EXAMEN KOM GENOM

SUNDSVALL

8%
5%
MALMÖ

STOCKHOLM

Våra studenter återfinns
efter examen på olika
platser, med Stockholm
och Västerbotten/
Norrbotten som
viktigaste initiala
arbetsmarknader.
Källa: Umeå universitets
alumnidatabas, mars 2017.

1. Om inte annat anges kommer informationen från en enkätundersökning
riktad till civilekonomstudenter som skrev examensarbete våren 2015.
Antal svar 74. (36 kvinnor och 38 män). Tidpunkt för genomförande: mars
2016. Svarsfrekvens: 40 %.
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SPONTANANSÖKAN
15%

ANNONS
46%

NÄTVERK
39%

2. Inkluderar ej sommarjobb. 3. 89 procent har ett arbete inom 6 månader efter examen, en siffra som stämmer väl överens med mönstret från
Civilekonomernas återkommande rapporter ”Tre år efter examen”.

Account Manager

Inköpare

Projektledare

Affärsutvecklare

Affärsutvecklare

Redovisningskonsult

Banktjänsteman

Rekryterare

Business Controller

Kredithandläggare
Konsult

Distriktschef

Management trainee

Revisorsassistent

Ekonomiansvarig

Managementkonsult

Skattekonsult

Ekonomiassistent

Marknadsanalytiker

Strategikonsult

Fastighetscontroller

Order Manager

Säljare

Finansiell rådgivare

Produktchef

Team ledare

Gruppchef

Produktionsplanerare

VD

Revisor

4. Karlsson, P. (red). (2016). Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för

akademiker år 2021. SACO, citatet kommer från s 37. http://www.saco.
se/vara-fragor/rapporter/framtidsutsikter/

”Viktigt att komma
ihåg att första jobbet
sällan är ditt drömjobb,
det viktigaste är att få
in foten på ett jobb och
arbeta sig därifrån”

”Som väntat, mycket
eget ansvar men
riktigt roligt och
lärorikt”

5. 2015 varierade månadslönen (medianvärde) för nyutexaminerade
civilekonomer mellan 26 000 och 27 000 kr beroende på om anställningen var inom statlig eller privat sektor. Saco (2015). Civilekonom/
Ekonom. Webbplats. http://www.saco.se/studieval––karriar/studieval/
yrken–a–o/civilekonomekonom/. Hämtad 2017–03–16.
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VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN?

Erik Ylander

VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN?

Ebba Eriksson

Program

Program

Civilekonomprogrammet med
internationell inriktning (IBP)

Civilekonomprogrammet med
inriktning mot Service Management (SMP)

Specialisering

Erik Sjöberg
Program
Civilekonomprogrammet
Specialisering
Redovisning

Specialisering

Finansiering
Titel
Associate Consultant
Nuvarande arbetsgivare

Service Management

Titel
Junior Controller

Titel

Nuvarande arbetsgivare

Strategikonsult

Dynasafe International AB,
Stockholm

Nuvarande arbetsgivare

Business Sweden, Oslo

Ett återkommande råd från alumnerna är att göra praktik och flera
reflekterar över praktikens roll för det första arbetet efter examen. Vid
Handelshögskolan erbjuds möjlighet att göra praktik (15hp) som valfri
kurs inom program.

EXEMPEL PÅ PRAKTIKPLATSER
AMF, Stockholm
BMS Group Limited,
United Kingdom
Deloitte, Sundsvall
Domsjö Fiber, Örnsköldsvik

Trendie, Göteborg

”Gör alltid praktiken, och
sikta högt där! Mina
referenser därifrån har
varit helt avgörande”

Embassy of Sweden,
Washington, USA

– Jag höll kontinuerlig kontakt med företaget efter examen och

– Ett år innan examen tog jag sikte mot Göteborg. Jag fick via

– Efter examen började jag som revisor på Ernst & Young.

kort därefter blev jag erbjuden en tjänst på den norska mark-

mitt nätverk tips om strategibyrån Trendie som jag kontakta-

Hade ett otroligt lärorikt år som revisor vilket gav mig möjlig-

naden. Företaget passar mig och min bakgrund perfekt!

de. Det ledde fram till ett jobb som strategikonsult där jag ar-

heten att få min nästa tjänst på Dynasafe.

Engelschion Manuell
Hauge, Olso
Hafnafjördur, Island
International Paint
Akzo Nobel, Singapore

Länsförsäkringar, Umeå

betsuppgifter som gav mig än mer utmaningar. Uppgifterna är

J. de Beer bv, Amersfoort

Nordea, Varberg

– Genom internationaliseringsprojekt hjälper vi företag att eta-

ARBETSUPPGIFTER

väldigt varierade. Sköter om rapporteringen från moderbola-

Komatsu Forest, Umeå

Norrmejerier, Umeå

blera sig på en ny marknad för att de i sin tur skall öka sin om-

– Vi gör både statistiska analyser och djupintervjuer, där vi in-

get och allt som tillhör från löpande redovisning till bokslut.

sättning och svensk export. Vi utför marknadsanalyser, kart-

tervjuar t.ex. branschexperter, kunder och politiker. Sedan ger

läggning av aktörer, sammanställer legal information,

vi rekommendationer för hur våra kunder bäst ska möta fram-

rekryterar, erbjuder säljstöd etc.

tidens utmaningar och möjligheter.

betar med omvärldsanalys, trendspaning och affärsutveckling.
ARBETSUPPGIFTER

nörer som är i begynnelsen av en internationell resa.

– På Dynasafe fick jag mer ansvar och mer kvalificerade ar-

Analyserar och konsoliderar rapportering för koncernen.
VARFÖR VALDE DU REDOVISNING?

– Valde redovisning på C-nivå då jag tyckte att det var roligt när

– Det är fantastiskt kul att träffa och hjälpa svenska entrepreVARFÖR VALDE DU SMP?

jag läste det under FEK A. Hade hört väldigt gott om kvalitén

– Service Management är en utbildning som blir allt viktigare

på kursen från tidigare studenter.

eftersom tjänster ofta är en avgörande konkurrensfördel. SMP

– Jag ville jobba internationellt och IBP ger nödvändiga per-

ger en bra mix av klassiska ekonomiämnen och de ”mjukare”

spektiv för att lyckas på en alltmer internationell marknad.

ämnena, såsom tjänstedesign och beteendevetenskap.

tagsekonomi efter C–kursen.

gångsrikt företag så därför valde jag finansiering som fördjup-

RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER:

ning och det var också den inriktning som jag tyckte komplet-

•

•

terade mina fyra år bäst.

•

Våga ta obekväma beslut och vägar, det är det absolut bästa

sitetet. Jag drev en egen enskild firma under studietiden där

sättet att utvecklas på!

jag hjälpte småföretag med marknadsföring– där lärde jag
mig mycket!

Satsa på den utbildning som känns bäst. Det viktigaste är att
man själv är motiverad och vill göra det så läs inga kurser för
att någon sagt att du borde göra det, läs det du tror du kom-

Engagera dig i sådant som du tycker är kul och där du kan
lära dig nya saker och applicera det du får lära dig på univer-

”Nätverka och skaffa
kontakter. Tänk igenom
dina val i utbildningen
och läs på”
”Prova på så mycket som möjligt, ta chans att praktisera,
studera utomlands, skriva
ex–jobb på uppdrag, m.m”

rad nivå då jag kände att jag ville jobba med den typen av före-

är lika viktigt vad man gör utöver studierna.
•

RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

Ett exakt kursval behöver inte vara det mest avgörande, det

mer tycka är roligt.
•

Glöm heller inte att det alltid går att byta om det inte känns
rätt.

MQ Retail

ALUMNERNAS RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

– Fortsatte med samma inriktning (redovisning) på avance-

VARFÖR VALDE DU IBP?

– Jag är otroligt intresserad av siffrorna bakom ett fram-
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PRAKTIK

”Det som räknas in mest vid
intervjuer är engagemang under
studietiden. Mina utbytesterminer vägde nog väldigt tungt. Saker som styrker din personlighet
som utåtriktad, målmedveten
och intresserad höjer chanserna
avsevärt att få jobbet”

”Lär er Excel! Det
efterfrågar många”

Fler intervjuer: www.usbe.umu.se/samverkan/alumn
7

HANDELSHÖGSKOLAN
UMEÅ UNIVERSITET
Biblioteksgränd 6, 901 87 Umeå

090–786 50 00

www.usbe.umu.se

@usbe_umu

@USBE_UMU

KARRIÄRCENTER
/ALUMNI CLUB

Rickard Lindberg
rickard.lindberg@umu.se
090–786 6804
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