
 
VAD HÄNDER EFTER  

CIVILEKONOMEXAMEN?
Bli civilekonom vid Handelshögskolan,  

Umeå universitet

• du är med och skapar din egen studietid 
• så ser det ut efter examen

Intervjuer och enkätsvar från 2020-års alumner från civilekonomprogrammen.
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VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN?1

I vår mission anges att vi  
utbildar ansvarsfulla individer 
som med insikter i samhäl-
lets utmaningar, oavsett sin 
framtida yrkesroll, kan göra 
skillnad på lokal, nationell och 
global nivå. 

Det gör vi genom att integrera 
lärande om och för hållbar ut-
veckling 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!

Handelshögskolan vid Umeå universitet erbjuder studenter 
en högkvalitativ utbildning i en internationell miljö. Med väl 
utvecklade former för samverkan med näringsliv, offentlig sek-
tor 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 specialise-
ringsmöjligheter balanseras bredd och djup samtidigt som stu-
denterna förbereds för olika typer av uppdrag efter avslutade 
studier, men också karriärmöjligheter inom forskning och ut-
bildning. 

Uppföljningar visar att våra studenter är attraktiva på arbets-
marknaden och att våra alumner finns internationellt, natio-
nellt och i den region där vi själva verkar. Med analytiskt, kri-
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

Rektor har ordet HANDELSHÖGSKOLANS  
PROGRAMPORTFÖLJ

KANDIDATPROGRAM

Internationella ekonomprogrammet* 180 hp

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 företags-
ekonomi, nationalekonomi och statistik. Kursutbudet innefattar både 
campus och distanskurser och undervisningsspråket är svenska eller 
engelska.

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

Master´s Program in Management 120 hp

Master´s Program in Marketing 120 hp

Master´s Program in Statistics and Data Science 60 hp

FORSKARUTBILDNING

Handelshögskolan bedriver forskarutbildning inom ämnena företags-
ekonomi, 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

*Möjligt att läsa fördjupningar inom företagsekonomi och national-
ekonomi.

http://www.umu.se/handelshogskolan
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BOSTAD VID ANSÖKAN TILL CIVILEKONOMPROGRAM

Studenterna som  
tog examen kom från 
hela Sverige och även 

från andra länder.  
Källa: Antagnings  

statistik

LOKALISERING EFTER EXAMEN HAR ETT ARBETE 
90%

FORTSATTA 
STUDIER 6%

SÖKER 
ARBETE 4%

INNAN EXAMEN 
54%

1–3 MÅNADER  
22%

4–6 MÅNADER 
14 %Våra studenter återfinns 

efter examen på olika 
platser med Stockholm 

och Umeå-regionen som 
dominerande initiala  

arbetsmarknader. 
Källa: Enkätundersökning 
2021 – ”Sysselsättning ett 

år efter examen” 

Om inte annat anges kommer informationen från en enkätundersökning 
riktad till civilekonomstudenter som skrev examensarbete våren 2020. 
Antal svar 114. (56% kvinnor, 44% män). Svarsfrekvens: 67%. Tidpunkt för 
genomförande april-juni 2021.

STOCKHOLM17 %

3 %

11 %

4 %

17 %

43 %

5 %

1 %

UMEÅ

ÖSTERSUND

SUNDSVALL

GÖTEBORG

MALMÖ

FALUN

STOCKHOLM

1 %

5 %

4 %

11 %

42 %
UMEÅ

ÖSTERSUND

SUNDSVALL

GÖTEBORG

MALMÖ

FALUN

35 %

I rapporten Framtidsutsikter konstateras, trots att det varje år utexami-
neras många civilekonomer i Sverige, så har dessa haft förhållandevis 
lätt att få arbete, något som gällt relativt oberoende av konjunkturen.

Arbetsmarknaden för nyexaminerade civilekonomer och ekonomer 
bedöms vara i balans och fortsätta att vara det till år 2026. 

Det har under flera år varit särskilt stor efterfrågan på revisorer och 
redovisningsekonomer, controllers och organisationsutvecklare och 
trenden ser ut att hålla i sig på fem års sikt.

Uppdragen och arbetsuppgifterna för ekonomer blir alltmer mer kom-
plexa och det krävs både bredd- och spetskompetens. Rollerna är inte 
lika klara och tydliga som förr och roller går in i varandra. Digitalisering-
en och automatiseringen påverkar också arbetsmarknaden.

ARBETSMARKNADSUTSIKTER FÖR CIVILEKONOMER1

SYSSELSÄTTNING NIO MÅNADER EFTER EXAMEN 2

TID TILL FÖRSTA ARBETET 3 

1. Framtidsutsikter. Här finns jobben för akademiker år 2026, SACO 2021.
2. Inkluderar ej sommarjobb. 3. Inkluderar ej sommarjobb. Respondenter
som valt att studera vidare exkluderade.
Siffrorna står sig mycket väl i nationell konkurrens efter jämförelse med
Akavias nationella undersökning” Tre år efter examen”.

> 6 MÅNADER
4 %

ARBETSSÖKANDE 
6 %
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SÅ FICK VI VÅRT FÖRSTA ARBETE

– Jag läste en artikel i en
tidning och tänkte ”där vill
jag jobba!!”. Jag skickade
iväg mitt CV och ett riktat
personligt brev och bad om
att få ses. Fick jobbet en
vecka efter, utan att de sökte
någon tjänst. De skapade en
tjänst åt mig.

– Jag hade kontakt
med företaget sedan
tidigare, då jag ge-
nomförde min praktik
där. På så vis var det
enkelt, eftersom det
var min praktik som
gjorde att jag sedan
fick detta erbjudande
direkt!

– Jag fick min första anställning
genom en kontakt som jag intervju-
ade under examens arbetet. Denna
kontakt har sedan resulterat i inte
bara en utan två nya arbetsmöjlig-
heter.

DET FÖRSTA ARBETET EFTER EXAMEN KOM GENOM

ANNONS 
40 %

NÄTVERK 
33 %

LINKEDIN 
17 %

SPONTAN-
ANSÖKAN 10 %

EXEMPEL PÅ JOBBTITLAR

Account Manager

Affärsutvecklare

Affärssystemskonsult

Bankrådgivare

Commercial 
Intelligence Analyst

Compliance Officer

Controller

Digital 
marknadsförare/
Analytiker

E-Commerce
Merchandiser

Finance Associate

Fondadministratör

Logistiker

Managementkonsult

Projektkoordinator

Produktionsplanerare

Revisor

Search Engine 
Marketing specialist

Service Manager

SKALA 1–5

5

4

3

2

1

37,5 %

30 %

24 %

8,5 %

0 %

INGÅNGSLÖN, MEDEL (2020) 28 381 KR

3 = OK MATCHNING, 5 = PERFEKT MATCHNING

ALUMNERNA OM STEGET UT PÅ ARBETSMARKNADEN 

– Praktiska kunskaper
har varit avgörande för
min del, att man har en
viss grund utanför det
teoretiska.

– Det min arbetsgiva-
re har höjt på mitt CV
är framförallt att jag
har engagerat mig
mycket under studie-
tiden i studentfören-
ingar. Rekommen-
derar därför alla att
hitta något utanför
studierna som man
tycker är roligt och
engagera sig.

– Jag kände mig väl förberedd
för steget ut på arbetsmarknad-
en, där jag är tacksam över
att jag tog studierna på allvar
innefattande (utöver kursernas
innehåll) bitar som ansvar, sam-
arbete/grupparbete, använd-
ningen av engelska språket,
studieteknik/inlärning osv.

VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN?

UPPLEVD MATCHNING MELLAN UTBILDNING OCH ARBETE
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HUR ÄR DET ATT VARA STUDENT I UMEÅ?

Jakob Heuts
Kommer från: Göteborg

Program: Civilekonomprogram-
met med inriktning mot Service 
Management

Även Head of Education i 
studentföreningen HHUS

Att för första gången komma till Umeå blev en riktig ögonöpp-
nare 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 kul-
turellt liv men med en känsla av att “här är det universitetet och 
dess studenter som sätter ton på staden”. Universitetscampus 
blir som ett eget centrum för alla olika utbildningar, företag och 
människor från hela världen.

Som Head of Education i HHUS har jag fått möjlighet att be-
söka olika campus runt om i Sverige men aldrig upplevt något 
liknande. Inte minst det sociala liv som erbjuds med alla olika 
kårer och organisationer som ger oförglömliga minnen och erfa-
renheter.

Nästintill oändliga möjligheter som bara kan begränsas av ens 
egna ambitioner.

Umeå är den stad som lyckats 
ta allt det bästa från stor
städerna i söder och gjort  
det absolut idealiskt.

PRAKTIK

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

ABB

Adidas International

Avanza Bank

Business Sweden

Byggmax

Casall

Clas Ohlson

Coop Nord

Deloitte

Ecogain

GANT

Haglöfs

L’Oréal

Naturvårdsverket

Swedbank

Polarbröd

PwC

SCA

Siemens

Telia 

Peak Performance

Åhléns

 ALUMNERNAS RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER

– Passa på att enga-
gera er överallt där det
är möjligt och hämta
inspiration! (Lunchföre-
läsningar, karriärsamtal,
studentföreningar
m.m.)

– Fokusera på studierna men
skaffa också praktiska erfaren-
heter genom praktik och extra-
jobb. Helst som anställd eller
egna projekt, annars genom
studentorganisationer.

– Jobba aktivt med ditt
nätverkande hela tiden (!!!)
Skapa en linkedin-profil och
se till att lägga till alla du
träffar

VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN? VAD HÄNDER EFTER CIVILEKONOMEXAMEN?
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ALUMNER HEDRADE SOM AACSB INFLUENTIAL LEADERS

AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools  
of Business), en av världens största organisationer för handelshögskolor, 

vill uppmärksamma alumner som gör skillnad genom sitt årliga pris 
Influential Leader. Två alumner från Handelshögskolan har tilldelats  

utmärkelsen AACSB Influential Leader.

Kerstin Cooley
AACSB Influential Leader 2022 

Kerstin Cooley, Managing Partner på Brightly Ventures, tillde-
las utmärkelsen för att ha banat väg för jämställdhetsfrågor 
inom investment-branschen.

Kerstin Cooley tog en internationell magisterexamen vid 
Handelshögskolan 1995.

Hon började sin karriär på det Silicon Valley-baserade före-
taget Echelon och har även en bakgrund inom kommunika-
tion och roller inom svenska storbanker relaterat till fintech 
och investeringar. Sedan 2013, då hon grundade det priva ta 
kapitalbolaget MOOR, har hon varit en ledande kraft för ökad 
jämställdhet och mångfald i branschen.

”En utmärkelse som gör mig väldigt glad och stolt! Jag vill 
rik ta ett stort tack till AACSB, som riktar strålkastaren på ett 
positivt, hållbart och passionerat ledarskap, men också till 
Handelshögskolan, som lade grunden för min internationella 
karriär och nominerade mig.

Om utmärkelsen kan sporra unga människor att ta för sig 
och våga utmana status quo är den mycket värd”, säger  
Kerstin Cooley.

AACSB Influential Leader 2019 

Helena Helmersson

Helena Helmersson, VD för H&M Group fick utmärkelsen 2019. 
Motiveringen till priset löd ”Helena Helmersson, en ledare och 
förespråkare för hållbarhet, har påverkat hur företag ser på håll-
barhet. Hon har visat sant ledarskap och en hängivenhet för håll-
barhet under hela sin karriär på H&M, Sveriges största modefö-
retag, och en stor aktör globalt. Hennes utmärkelser som 
hållbarhetschef har betonat vikten av hållbarhet som en väg till 
framgång, en avgörande aspekt för framtiden.”

Helena tog examen från Internationella ekonomlinjen 1997. 
Helena började samma år som Controller på H&M. Hon har 
därefter verkat i roller som hållbarhetschef under 5 år, pro-
duktionschef baserad i Hong Kong och även Chief Operating 
Officer (COO).

”Jag är oerhört glad och stolt över utmärkelsen och vill rikta 
ett stort tack till AACSB, som också uppmärksammar de områ-
den som jag brinner mest för - kombinationen av hållbarhet 
och ledarskap. Jag hoppas att det här priset kan inspirera an-
dra!” säger Helena Helmersson.
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Niclas Thulin
Kommer från: Lund
Program: Civilekonom-
programmet
Specialisering: Management
Examensår: 2018
Titel: Sustainability Manager 
Nuvarande arbetsgivare:  
Fagerhult lighting solutions, 
Jönköping

Mitt huvudansvar är att driva företagets hållbarhetsarbete, re-
ducera verksamhetens miljöpåverkan och skapa mervärden 
för våra kunder. I min roll arbetar jag såväl strategiskt som 
operativt och har bl.a. implementerat vår hållbarhetsstrategi 
och flera icke-finansiella mål. Jag arbetar även med vår hållbar-
hetskommunikation, inte minst har jag varit ansvarig för kon-
cernens hållbarhetsredovisning i några år.

HUR UPPLEVDE DU ATT DET VAR ATT PLUGGA I UMEÅ? 
Fyra fantastiska år! Från min uppväxt i Lund var kraven på 
studentlivet höga, men Umeå överträffade alla. Jag träffade 
även oerhört fina vänner som jag värdesätter väldigt högt idag.    

SÄG NÅGOT OM PROGRAMMET
Programmet passade mig väl då inriktningen inte var given 
från början. Istället fördjupade jag mig eftersom i de ämnen 
som jag tyckte var intressanta. Dessutom gillade jag att praktik 
var valbart, detta ledde till att jag praktiserade på en hållbar-
hetsavdelning.

RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER
• Upptäck även de mer okända företagen
• Hållbarhet är en viktig framtida affärsfråga
• Tillåt dig själv att skippa rutiner. Ha kul. Det kommer vara 

nog med rutiner efter examen. 
• Plugga utomlands

Kommer från: Nordmaling
Program: Civilekonomprogram-
met med inriktning mot Service 
Management
Specialisering: mix av redovisning, 
management och supply chain
Examensår: 2018
Titel: Managementkonsult mot  
offentlig sektor
Nuvarande arbetsgivare: PwC, 
Stockholm

Malin Väringstam

Konsultrollen innebär en stor variation av uppdrag och arbet-
suppgifter, allt ifrån ekonomiska analyser till transformativa 
förändringsprojekt och ledarskapsfrågor. Ingen dag är den an-
dra lik! 
  För mig var det självklart att rikta mig mot offentlig sektor, 
det är otroligt givande att arbeta för att öka samhällsnyttan till-
sammans med Sveriges kommuner, regioner och myndigheter. 

HUR UPPLEVDE DU ATT DET VAR ATT PLUGGA I UMEÅ?
Jag hade en väldigt fin upplevelse av att studera i Umeå. Det är 
en vacker stad och det var inga problem att kombinera stud-
ierna med jobb och nöjen.

SÄG NÅGOT OM PROGRAMMET
Kurserna och lärarna håller hög kvalitet och det finns alltid 
något spännande att delta i. De specifika kurserna inom exem-
pelvis tjänstedesign och beteendevetenskap ger dessutom en 
unik profil för dig som civilekonom. Jag uppskattade särskilt 
möjligheten till praktik och utbytesstudier.

RÅD TILL NUVARANDE STUDENTER
• Våga ställa krav på dina kommande arbetsgivare – en bra 

kultur och en stöttande chef är A och O!
• Om du har möjlighet, engagera dig i studentkår eller arbeta 

på sidan av studierna. Det ger dig möjlighet att knyta kon-
takter och utforska vilken bransch som passar dig.



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.”

HANDELSHÖGSKOLAN  
VID UMEÅ UNIVERSITET 
Biblioteksgränd 6, 901 87 Umeå 

+46 90–786 50 00

www.umu.se/handelshogskolan

@handelshogskolan.umea

@usbe.umu.se

@handelshogskolan.umea

school/handelshogskolan-umu

CAREER CENTER/ ALUMNI CLUB 

Rickard Lindberg 
rickard.lindberg@umu.se 
090–786 68 04

Andre Gyllenram
andre.gyllenram@umu.se
090–786 61 43
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