VAD HÄNDER EFTER
CIVILEKONOMEXAMEN?
Upptäck möjligheterna som
studier i Umeå kan ge.

Intervjuer och enkätsvar från 2018-års alumner från civilekonomprogrammen

Rektor har ordet
I vår mission anges att vi utbildar ansvarfulla individer som
med insikter i samhällets
utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad
på såväl lokal som global nivå.
Det gör vi genom att integrera
lärande om och för hållbar
utveckling i våra utbildningar.
Ett arbete som understöds av
forskning och samverkan med
koppling till hållbar utveckling.
Det är glädjande att se att
dessa ambitioner avspeglar sig
i våra alumners yrkesroller!

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
*Möjligt att läsa fördjupningar inom företagsekonomi och nationalekonomi.

KANDIDATPROGRAM
Programmet i statistik och data science 180 hp

Handelshögskolan vid Umeå universitet erbjuder studenter en

FRISTÅENDE KURSER

högkvalitativ utbildning i en internationell miljö. Med väl ut-

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

vecklade former för samverkan med näringsliv, offentlig sektor
och utvalda partneruniversitet tar vi tillvara våra egna och
våra samarbetspartners styrkor. Våra relevanta utbildningar
förbereder studenterna väl för den arbetsmarknad som väntar.
Genom den breda utbildningsportfölj med olika specialiseringsmöjligheter balanseras bredd och djup samtidigt som studenterna förbereds för olika typer av uppdrag efter avslutade
studier, men också karriärmöjligheter inom forskning och utbildning.

Studera mera:

MASTERPROGRAM
(ges alla på engelska)
Master´s Program in Accounting 120hp
Master´s Program in Business Development and Internationalization 120 hp
Master´s Program in Economics 120 hp
Master´s Program in Finance 120 hp

Uppföljningar visar att våra studenter är attraktiva på arbets-

Master´s Program in Management 120 hp

marknaden och att våra alumner finns internationellt, natio-

Master´s Program in Marketing 120 hp

nellt och i den region där vi själva verkar. Med analytiskt, kri-

Master´s Program in Statistics and Data Science 60 hp

tiskt och självständigt tänkande är de väl förberedda på att
inte bara bidra inom sina verksamhetsområden utan också till
samhällets utmaningar i stort. Vi följer med intresse våra
alumner och gläds åt deras framgångar!
Sofia Lundberg
Rektor, Handelshögskolan
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FORSKARUTBILDNING
Handelshögskolan bedriver forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Forskarutbildningen omfattar
fyra års heltidsstudier och består av en kursdel och en avhandlingsdel.
Antagning till forskarutbildning sker efter utlysning av lediga platser.
Läs mer: www.umu.se/handelshogskolan

VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN? 1

BOSTAD VID ANSÖKAN TILL CIVILEKONOMPROGRAM

ARBETSMARKNADSUTSIKTER FÖR CIVILEKONOMER1
I rapporten Framtidsutsikter konstateras, 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.

5%
41 %

Historiskt sett har det varit särskilt stor efterfrågan på revisorer och
redovisningsekonomer, controllers och organisationsutvecklare. Enligt
rapporten kommer efterfrågan ”att vara mycket hög bland redovisningsekonomer och organisation/managementekonomer”.
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Arbetsmarknaden för nyexaminerade civilekonomer och ekonomer
bedöms vara i balans och fortsätta att vara det år 2023.

För erfarna ekonomer råder mer begränsad konkurrens på arbetsmarknaden.
Studenterna som tog
examen kom från hela
Sverige och även från
andra länder.
Källa: Antagningsstatistik

SYSSELSÄTTNING NIO MÅNADER EFTER EXAMEN 2

MALMÖ

LOKALISERING EFTER EXAMEN

HAR ETT ARBETE
90 %

FORTSATTA
STUDIER 6 %

SÖKER
ARBETE 4 %

TID TILL FÖRSTA ARBETET 3
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Våra studenter återfinns
efter examen på olika
platser med Stockholm
och Umeå-regionen som
dominerande initiala
arbetsmarknader.
Källa: Enkätundersökning
2019 – ”Sysselsättning
ett år efter examen”

Om inte annat anges kommer informationen från en enkätundersökning
riktad till civilekonomstudenter som skrev examensarbete våren 2018.
Antal svar 114. (62 kvinnor, 52 män). Svarsfrekvens: 72%. Tidpunkt för
genomförande april-juni 2019.

INNAN EXAMEN
67 %

> 6 MÅNADER
3,5 %

1–3 MÅNADER
19 %

4–6 MÅNADER
6,5 %

ARBETSSÖKANDE
4%

1. Framtidsutsikter. Här finns jobben för akademiker år 2023, SACO 2018.
2. Inkluderar ej sommarjobb. 3. Inkluderar ej sommarjobb. Respondenter

som valt att studera vidare exkluderade. Siffrorna står sig väl i nationell
konkurrens efter jämförelse med Civilekonomernas nationella undersökning” Tre år efter examen”.
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UPPLEVD MATCHNING MELLAN UTBILDNING OCH ARBETE

SÅ FICK VI VÅRT FÖRSTA ARBETE
”Jag lade mycket tid på
min ansökan, läste på
mycket om företaget,
hade många frågeställningar och ansträngde
mig verkligen för att
prestera mitt bästa på
intervjun.”

”Det var till otroligt
stor nytta att jag
genomförde praktik
kursen under studie
tiden samt att jag
efter det fick jobb
på praktikföretaget
under sommaren.”

SKALA 1–5
5

23 %

4

39 %

3

26 %

2

11 %

1

1%

3= OK MATCHNING, 5 = PERFEKT MATCHNING
”Tror de läste av min person
lighet mycket på att jag
flyttade (långt) till Umeå
för studier, samt att jag tog
chansen till utlandsstudier.”

INGÅNGSLÖN, MEDEL (2018) 28 040 KR

ALUMNERNA OM STEGET UT PÅ ARBETSMARKNADEN

”Jag visste vad jag ville göra
redan under år två, så jag kände
att steget ut på arbetsmarknaden bara var spännande. Jag har
tydliga mål framöver och anser
att studierna har hjälpt mig med
detta.”

DET FÖRSTA ARBETET EFTER EXAMEN KOM GENOM

ANNONS
51 %

NÄTVERK
29%

LINKEDIN
16%

SPONTAN
ANSÖKAN 4%

EXEMPEL PÅ JOBBTITLAR
Employer Brand
Manager

Projektsamordnare
hållbar konsumtion

Revisor

Customer Success
Manager

Managementkonsult
Controller
Account Manager
Finance Associate
Fondadministratör
Marknadsförare
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Junior kundanalytiker
Online Marketing
Specialist
Kundrådgivare bank
Projektkoordinator
E-Commerce
Merchandiser

Affärsrådgivare
Business Development Consultant
Affärskonsult inom
affärssystem
Miljösamordnare
Key Account
Manager
Marketing
Coordinator

”Man var attraktiv på
arbetsmarknaden,
sökte 3 jobb och blev
kallad till intervju på
samtliga. Börja fundera och söka/nätverka i tid, vänta inte
till sista terminen.”

”Jag tycker att steget ut på arbetsmarknaden har varit relativt
enkelt. Om jag hade gjort om
studietiden hade jag varit mer
engagerad i exempelvis studentföreningen HHUS för att bredda
mitt nätverk ytterligare.”
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PRAKTIK

HUR ÄR DET ATT VARA STUDENT I UMEÅ?

Sofia Westman

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 till praktik (15 hp) som valfri kurs
inom program.

EXEMPEL PÅ PRAKTIKPLATSER

Kommer från: Uppsala
Program: Civilekonom
programmet med inriktning
mot service management

Business Sweden

Nuvarande arbetsgivare:
Head of Marketing i studentföreningen HHUS

Björklöven AB

Adidas International
Avanza Bank
Casall

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

Clas Ohlson
Coop Nord
Deloitte
GANT
Haglöfs

– Jag hade inte besökt Umeå innan jag flyttade
upp men verkligheten överträffade förväntningarna.
Umeå som studentstad är enligt mig idealiskt med ett stort

L’Oréal

PwC

Naturvårdsverket

Siemens

Swedbank

Telia

Polarbröd

Åhléns

ALUMNERNAS RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

campusområde där alla studenter rör sig. Det skapar en känsla
av gemenskap, även över programgränser, vilket jag anser att
flera andra stora studentstäder kan sakna. Umeå är tillräckligt
stort med bra utbud för att inte kännas som en ”småstad”.
Som student, med endast tillgång till en cykel, är det otroligt
praktiskt.
Umeå har även öppnat upp mina ögon för den norrländska
naturen med älvspromenader som en favorit. För att inte näm-

” Njut och ha kul! Ta alla
tillfällen som finns att knyta
kontakter, gå på event, mingla!
Man vet aldrig var ens nästa
arbetsgivare dyker upp. Njut
av tiden på universitetet och
reflektera över vad du tycker
är roligt så att du sakta men
säkert kan forma din framtid.”

na IKSU som är en av Europas största träningsanläggningar!

Om du känner dig tveksam
till att flytta till Umeå hoppas
jag att jag nu fått dig på andra
tankar. Jag hade valt Umeås pubar över
Uppsalas nationer alla dagar i veckan!

”Passa på att engagera
er vid sidan av plugget
och skapa relevanta
erfarenheter och nätverk som kommer vara
nyttiga när ni beger er
ut i arbetslivet.”

”En intressant och relevant
utbildning. Passa på att gå på
så många event/gästföreläsningar/studiebesök som möjligt – ett bra sätt att inspireras
samt att bredda nätverket
inför kommande yrkesliv.”
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Linus Garefelt

Anna Burman

Kommer från: Sollefteå

Kommer från: Skellefteå

Program:
Civilekonomprogrammet

Program: Civilekonomprogrammet med internationell
inriktning (IBP)

Specialisering: Redovisning/
revision

Specialisering: Business
Development

Titel: Revisionsmedarbetare
med inriktning mot finansiella
företag.

Titel: Chief Operations Officer
& Compliance Manager

Nuvarande arbetsgivare:
EY, Stockholm

Nuvarande arbetsgivare:
84codes, 100% remote

– Som revisionsmedarbetare mot finansiella sektorn tillbringar

– På en tech scale-up händer det väldigt mycket, det går fort

man mycket tid ute hos klienter vilket innebär mycket praktisk

framåt och man måste vara beredd att ta på sig många olika hat-

erfarenhet. Arbetsuppgifterna består av att identifiera och lösa

tar (vilket är extremt kul och utvecklande!). Därav har jag en väl-

komplexa revisionsfrågor inom en rad olika områden för de

digt bred roll som involverar ekonomi, analys, affärsutveckling,

företag man jobbar med.

samt efterlevnad av diverse compliance frameworks inom IT.

HUR UPPLEVDE DU ATT PLUGGA I UMEÅ?

HUR UPPLEVDE DU ATT PLUGGA I UMEÅ?

– Jag har engagerat mig i flera föreningar, och fick möjlighet att

– Jag hade en jättefin studietid. Umeå är en stad som det hän-

skapa kontakter till arbetslivet tidigt under utbildningen. Till exempel som kontaktperson till företag som Deloitte och KPMG.
SÄG NÅGOT OM PROGRAMMET

– Bra möjligheter till både utlandsstudier och praktik. Jag åkte
på utbytesstudier till Kina och det blev sammantaget en perfekt kombination med fördjupning inom flera områden som
intresserar mig och att uppleva en helt annan kultur – det var
verkligen en upplevelse för livet. En annan sak jag vill poängtera och som ger hög kvalitet är tillgängliga lärare.
RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

•

der mycket roligt i så det finns alltid något att göra.
NÅGRA ORD OM DIN TID PÅ PROGRAMMET

– Jag ville jobba antingen internationellt, eller åtminstone på
ett internationellt bolag efter studierna. IBP har gjort mig väldigt självsäker gällande att kommunicera på engelska, vilket
underlättar extremt mycket i mitt arbete. Det var också väldigt
intressant att få läsa med utbytesstudenter och samarbeta med
studenter från andra kulturer.
RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER:

•

ningen och försök göra val som tar dig närmare din vi-

Det var enkelt att hitta saker att engagera sig i, och många

sion. Knyt kontakter och försök att skaffa ett extrajobb

uppdrag ger en extra krydda till CV:t – och en chans att lära
känna nya människor så tag vara på den chansen! Det är
både roligt och ger bra kontakter med yrkeslivet i fram
tiden.
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Skapa en vision kring vad du vill jobba med efter utbild-

som är relevant till det du vill jobba med i framtiden.
•

När det är dags att söka jobb var noga med att välja ett
företag vars företagskultur stämmer överens med dina
egna värderingar.
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Filip Arklid

Jenny Uneby
Kommer från: Linköping

Kommer från: Boden

Program: Civilekonom
programmet med inriktning
mot handel och logistik

Program: Civilekonom
programmet med inriktning
mot Service Management

Titel: Western Europe Demand
Planning Manager

Titel: Service Delivery Manager.
Nuvarande arbetsgivare:
Microsoft, Stockholm

Nuvarande arbetsgivare:
Carlsberg Group, Stockholm

– Jag är centralt ansvarig för Carlsbergs prognoser i regionen

– I min roll som Service Delivery Manager arbetar jag med att

västra Europa, cirka 20 marknader. En så god prognos som

hjälpa företagskunder att maximera värdet från Microsofts

möjligt är A&O för att åstadkomma en effektiv supply chain.

produkter och målet är att kunderna jag arbetar med ska se

Min tidigare roll som Head of Demand Planning för svenska

mig som en “trusted advisor” som kan vägleda dem för att

marknaden gav mig god insikt i både möjligheter och utma-

IT-driften ska fungera på bästa sätt. Samtidigt går jag också

ningar operativt. I nuvarande roll nyttjar jag den erfarenheten

Microsofts traineeprogram Aspire Experience på 2 år där jag

för att optimera hur andra marknader arbetar.

blivit tilldelad en fast roll direkt.

HUR UPPLEVDE DU ATT PLUGGA I UMEÅ?

HUR UPPLEVDE DU ATT PLUGGA I UMEÅ?

– Passade mig perfekt - kunde kombinera plugget både med

– Studietiden var en fantastisk tid! Det är så otroligt mycket ro-

EPuben och med längdskidor, två saker jag håller kärt.

ligt som händer och man kan inte alltid vara med på allt, men
det har lärt mig att strukturera min vardag och avsätta tid för

NÅGRA ORD OM DIN TID PÅ PROGRAMMET

– Kändes ständigt aktuellt. De flesta kurser grundade sig i något som blir mer och mer relevant – effektivisera flöden och på
så vis göra företag konkurrenskraftiga.
– Utlandsstudier var ett roligt avbrott i den vanliga studielunken och jag lärde känna nya vänner från många delar av världen. Rent utvecklings- och karriärmässigt gav det en trygghet i

det jag tycker är viktigt.
SÄG NÅGOT OM PROGRAMMET

– Jag är otroligt nöjd med programmet! Det är en bra blandning av kurser, de lite ”tyngre” traditionella ekonomikurserna
blandas med mer samhällsvetenskapliga kurser som tillåter lite
friare tänkande som t ex entreprenörskap. Denna blandning

engelskan som jag haft stor nytta av.

har gett mig högre studiemotivation.

RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

•

•

Fokusera på det ni är bra på, alla behöver inte bli statisti-

chefredaktör för Ekbladet och som ordförande för HHUS

ker eller arbeta med excel. Har du en gåva för kommunikation, varför inte slänga ett öga på sälj? Kunskap inom
supply chain är efterfrågat.

Tag chansen att engagera dig! Jag var engagerad både som
(studentföreningen).

•

Gå gärna en online-kurs för hur man ska tänka gällande
CV som är viktigt i en rekryteringsprocess.
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VISION
”Som en internationellt respekterad, nationellt
inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet
bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom
utbildning och forskning av hög internationell standard”.

MISSION
”I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi
utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse,
förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets
utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling”.

@usbe_umu

school/handelshogskolan-umu

Biblioteksgränd 6, 901 87 Umeå
090–786 50 00

@usbe.umu.se

www.umu.se/handelshogskolan

@usbe.umu.se

KARRIÄRCENTER/ALUMNI CLUB
Rickard Lindberg
rickard.lindberg@umu.se
090–786 6804
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