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Sammanfattning
Ekonomernas arbetsmarknad står inför många förändringar och arbetsgivarna anser att
ekonomutbildningen inte hänger med i den snabba utvecklingen. Det tenderar därför att
uppstå en diskrepans mellan arbetsgivarnas efterfrågan och de kompetenser utbildningen
bidrar med. Därför är det viktigt med en granskning av utbildningen. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka förväntningar olika intressentgrupper har på ekonomutbildningen och skapa en förståelse för hur relevanta nyutbildade ekonomers kunskaper är
för arbetsmarknaden, samt hur anställningsbara de är efter sin utbildning. För att uppnå syftet
har en teoretisk referensram skapats baserad på tidigare forskning för att skapa förståelse för
ekonomutbildningen och det utbildningsgap som finns idag. Vidare ämnar den tidigare
forskningen visa på de olika kriterierna för anställningsbarhet. Dessutom presenteras
intressentteorin som visar på att olika intressenter har olika relationer till universitetsutbildningen. För att besvara examensarbetes syfte har en kvalitativ metod använts där
intervjuer genomförts med studenter, alumner, lärare och arbetsgivare för att få olika
intressenters syn på ämnet. Arbetet har utgått från ett interpretativistiskt synsätt för att tolka
informanternas uppfattning om ekonomutbildningens relevans. En tolkande analys användes
sedan för att analysera informanternas svar. På så sätt kunde insikter och tankar identifieras
som var intressanta för att besvara examensarbetets forskningsfråga: Hur relevant är
ekonomutbildningen för arbetsmarknaden och hur påverkar utbildningens innehåll
ekonomernas anställningsbarhet? Resultatet visar att svaret på frågan beror på vem som
tillfrågas. Hur relevant utbildningen uppfattas beror på vilka förväntningar de olika
intressenterna har på utbildningen. Därmed upptäcktes ett förväntningsgap snarare än ett
utbildningsgap. Universitetet har inte lyckats kommunicera ut sitt syfte till sina intressenter.
En tydligare positionering gällande ekonomutbildningen och dess syfte, skulle kunna leda
till att förväntningsgapet minskade både för studenter och arbetsgivare. Samtidigt skulle
värdet i en universitetsutbildning, som nu är svårt för intressenterna att se, att öka.
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Abstract
Labor market in business administration is facing many changes. It is argued that the
education is not matching the labor market in business administration and furthermore not
keeping up with the changes. Therefore, a discrepancy exists between the employers' demand
and the competencies available. The latter is especially true for recently graduated students.
The purpose of the study is to examine what expectations various interest groups have on the
financial education and to create an understanding of how relevant newly graduated
economists’ knowledge are to the labor market, and how employable university-educated
students in business administration are after their education. To achieve the purpose, we
propose a theoretical framework based on previous research. This creates an understanding
of the business administration educational programs and the education gap that exists today
and intends to demonstrate the different criteria for employability. In addition, stakeholder
theory is presented, which shows that different stakeholders have different views of
university education. To fulfil the purpose of the thesis, the work has used a qualitative
method in which interviews were conducted with students, alumni, teachers and employers
in order to get different stakeholders' views on the topic. The work has been based on an
interpretive approach to interpret the informants' perception of the relevance of financial
education. An interpretive analysis was subsequently used to analyze the respondents'
answers. In this way, insights and thoughts could be identified that were interesting to answer
the research question: How relevant is the financial education for the labor market and how
does the content of education affect the graduates' employability? The result shows that the
answer to the question depends on who you ask. The relevance of the education depends on
the expectations of the various stakeholders on the education. Thus, an expectation gap was
proven valid rather than an education gap. The university has not managed to communicate
its purpose to its stakeholders. A clearer positioning regarding the financial education and its
purpose could lead to the expectation gap decreasing both for students and employers. At the
same time, the value of a university education, which is now difficult for stakeholders to see,
should increase.
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1.INLEDNING
I arbetets första kapitel presenteras en bakgrund av ekonomutbildningen och
arbetsmarknaden för ekonomer. Därefter leder arbetet in i en problemdiskussion som tar
upp de problem som har identifierats samt en beskrivning av varför detta ämne är aktuellt
att diskutera. Avslutningsvis presenteras examensarbetets syfte och frågeställning.
Ekonomers arbetsmarknad står inför många förändringar. Digitalisering, automatisering och
globalisering påverkar arbetsmarknaden och förändrar förutsättningar för nyutbildade
ekonomer (Fouchét, 2013). Många administrativa arbetsuppgifter har eller är på väg att
automatiseras och branschen går från att bestå av främst administrativa uppgifter till att
fokusera på rådgivning och analyser (Fouchét, 2013; Wilson & Sangster, 1992; Frey &
Osborne, 2013). Trots de stora förändringarna på arbetsmarknaden och följaktligen på den
kompetens företag efterfrågar, har det inte skett några större förändringar i ekonomernas
utbildning (Fouchét, 2013; Russel, Kulesza, Albrecht & Sack, 2000; Sithole, 2015).
Arbetsmarknaden för ekonomer anser att ekonomutbildningarna inte hänger med i den
snabba utvecklingen i samhället och menar att det behövs en förändring i ekonomutbildningarnas studieplaner (Pan & Seow, 2016; Russel, Kulesza, Albrecht & Sack, 2000).
Enklare, rutinmässiga uppgifterna som till exempel löpande bokföring och fakturering kan
idag enkelt lösas av företagen själva genom dataprogram som genomför uppgiften på ett
snabbare och mer kostnadseffektivt sätt (FAR, 2016; Fouchét, 2013). Dessa förändringar är
dessutom bara början. Anpassning med artificiell intelligens (Vardi & Guzdial, 2015) och
hantering av stora datamängder (eng. big data) (Vasarhelyi, Kogan & Tuttle, 2015) kommer
integrera system ytterligare och helt förändra formatet på ekonomisk rapportering och
redovisning (WarrenJr, Moffitt & Byrnes, 2015). Detta leder till en förändrad efterfrågan av
kompetenser hos nyutbildade ekonomer (Russel, Kulesza, Albrecht & Sack, 2000; FAR,
2016)
I Sverige är det riksdagen och regeringen som bestämmer de lagar och riktlinjer som ligger
till grund för utformningen av högre utbildningar (UKÄ, 2017). I dessa bestämmelser finns
det ett stort tolkningsutrymme för de som utformar utbildningarna, vilket kan leda till en stor
variation i kvaliteten på utbildningarna (Riksrevisionen, 2005) och en diskrepans om vad
utbildningarna har som ansvar att lära ut (Bui & Porter, 2010). För att försäkra att skolor ska
upprätthålla god kvalitet och bidra med relevant kompetens finns både granskningar av
universitetskanslersämbetet (UKÄ, 2017) samt kvalitetssäkringar genom ackrediteringar
(Hunt, 2015).
Universitetet granskas i högre utsträckning idag än tidigare. Särskilda råd och organ som
syftar till standardisering av utbildning ökar trycket på hur utbildningar ska paketeras (Elken,
2017). Ackrediteringar såsom AACSB, AMBA och EQUIS listar kvalitetskrav och
exkluderar studenter som inte har sådan ackreditering från vissa arbetsmarknader. Kraven
har således ökat på universitetet för att bevisa att högre utbildningar skapar värde. Dessa krav
är också en början på att kunna marknadsanpassa högre utbildning. Organisationer med
uppfyllda kvalitetskrav kan då även sälja utbildningar och etablera samma utbildningspaket
på andra orter och andra länder. Samtidigt kan studenter med en ackrediterad utbildning vara
redo för en internationell arbetsmarknad. Val av universitet kan ha betydelse för anställningsbarheten eftersom miljön som studenterna befinner sig i kan påverka deras framtida
möjligheter att lyckas (Van der Heijden, de Lange, Demerouti & Van der Heijde, 2009). Ett
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universitet som bidrar med socialt kapital genom att bygga nätverk och skapa kontakter kan
bättre förbereda studenterna för framtiden (Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995).
Studenterna förväntas med examen och profilering i utbildning kunna gå ut i arbetslivet och
påvisa en anställningsbarhet med kompetenser som utbildningen har försett dem med
(Clarke, 2018). Ekonomiutbildare måste därför förutse förväntade förändringar i
ekonomernas efterfrågade färdigheter och utveckla kurser och undervisningsmetoder som är
anpassade efter dessa (Howieson, 2003).
Det tenderar därför att uppstå en diskrepans mellan de färdigheter som efterfrågas av
arbetsgivare och de färdigheter som förvärvas under utbildningarna, vilket leder till att de
nyexaminerade inte är så anställningsbara som förväntas efter en utbildning (Azevedoa,
Apfelthalerb & Hursta, 2012). Dessutom börjar andra typer av utbildningar ge sina studenter
de kunskaper som idag behövs för de traditionella ekonomyrkena. Det resulterar i att
studenterna med en klassisk utbildning i företagsekonomi måste konkurrera med andra om
jobben (Lennartsson, 2018). Guthrie och Parker (2016) menar därför att det behövs en
granskning av ekonomutbildningarna, som baseras i arbetslivets krav och förutsättningar, för
att inte missa möjligheter att skapa värde för hela branschen (Guthrie & Parker, 2016).
Trots alla rapporter och studier gällande diskrepansen mellan arbetsmarknadens efterfrågan
på kompetenser och den kunskap studenter får med sig från utbildningen, saknas det studier
på hur anställningsbara svenska ekonomstudenter är direkt efter sin examen. Det saknas även
studier om hur utbildningen kan bidra till att minska det befintliga utbildningsgapet samt vad
som anses som utbildningens ansvar att lära ut till ekonomstudenterna. En studie på detta kan
gynna både de som utbildar nya ekonomer och de som utbildar sig till ekonomer, då det kan
öka relevansen hos utbildningen och leda till en bättre grund för de ekonomistudenter som
sedan ska ut på arbetsmarknaden. Slutligen kan det även gynna företagen som anställer
ekonomer, då de kan få tillgång till den kompetens de efterfrågar.
Frågeställning:
• Hur relevant är ekonomutbildningen för arbetsmarknaden och hur påverkar
utbildningens innehåll ekonomernas anställningsbarhet?
1.1 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka förväntningar olika intressentgrupper har
på ekonomutbildningen och skapa en förståelse för hur relevanta nyutbildade ekonomers
kunskaper är för arbetsmarknaden, samt hur anställningsbara de är efter sin utbildning. För
att uppnå syftet utgår arbetet från både teoretiskt och empiriskt material. Teorin har sin
utgångpunkt i tidigare studier och relevant teori för att skapa en teoretisk referensram.
Empirin består av kvalitativa intervjuer för att få djupare förståelse för vad arbetsgivare
efterfrågar för kompetenser av nyexaminerade ekonomer samt på vilka sätt utbildningen ska
anpassa sig efter detta för att minska utbildningsgapet. Genom att uppnå syftet kommer
examensarbetet visa på vad arbetsmarknaden efterfrågar samt vad som gör ekonomstudenter
anställningsbara, vilket kan leda till en ökad relevans på ekonomutbildningen då det ger en
större inblick hur utbildningen ska förbereda ekonomstudenter för arbetslivet.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
I följande kapitel redogörs och presenteras litteratur från tidigare forskning för att skapa
förståelse för ekonomutbildningen samt det utbildningsgap som finns idag. Vidare ämnar
kapitlet visa på de olika kriterierna för anställningsbarhet. Avslutningsvis presenteras
intressentteorin som visar på att olika intressenter har olika relationer till universitetsutbildningen.
2.1 Ekonomutbildning
Det finns 24 högskolor och universitet som erbjuder ekonomutbildningar (Civilekonomerna,
2017). Företagsekonomi (91 %) var det största ämnet inom högre utbildningar 2014
(Engwall, 2014) och är den del av ekonomutbildningen som detta examensarbete utgår från.
De grundläggande delarna av företagsekonomi är redovisning, både intern och extern.
Företagsekonomi omfattar även organisation och marknadsföring samt internationellt
företagande och entreprenörskap (Engwall, 2014). För att få en examen finns det tre vägar
att välja mellan, en kandidatexamen som uppnås efter 180 hp, en magisterexamen på 240 hp
samt en masterexamen på 300 hp. Där det fyraåriga programmet med 240 hp även kan kallas
civilekonomexamen om utbildningen innehåller ett examensarbete på minst 30 hp
(Civilekonomerna, 2017). Liksom andra universitets- och högskoleutbildningar är ekonomutbildningar avgiftsfria för studenterna enligt 4 kap. 4§ högskolelagen (SFS, 1992:1434).
Riksdagen och regeringen har det övergripande ansvaret för utbildningen på högskolor och
universitet. Det är de som bestämmer vilka lagar, regler, mål och riktlinjer som ska anses
aktuella inom de högre utbildningarna. Därefter är det universitetskanslersämbete (UKÄ) och
andra myndigheter som planerar, reglerar, granskar och kontrollerar utbildningarna (UKÄ,
2017). I Högskolelagen (SFS, 1992:1434) finns bestämmelser om utbildningen vid
universitet och högskolan. Där anges i 1 kap. 4 § att studenterna har rätt att ha ett inflytande
över utbildningen och att högskolan ska jobba för att studenterna ska nyttja denna rätt att
utöva sitt inflytande.
Enligt 1 kap. 8 § Högskolelagen ska utbildningen på en grundläggande nivå bland annat
utveckla studenternas förmåga att arbeta självständigt, använda kritiska bedömningar samt
öka förmågan för problemlösningar. Utbildningen ska förberedda studenterna att kunna möta
ett föränderligt arbetsliv. Ekonomutbildningen ska även bidra med kunskaper och färdigheter
som är specifika för ekonomiämnet. Utöver den grundläggande nivån ska utbildningen bidra
med kunskaper på avancerad nivå (Högskolelagen 1 kap. 8 §). Enligt 1 kap. 9 §
Högskolelagen ska kunskaper på en avancerad nivå vara en fördjupning av kunskaperna från
grundnivån. På avancerad nivå ska utbildningen ytterligare bidra med en utveckling av
studenternas förmåga att hantera komplexa situationer och problem. Dessutom ska
utbildningen bidra med att utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet.
(Högskolelagen 1 kap. 9 §)
2.2 Utbildningsgapet
Ett stort gap har uppstått mellan arbetsmarknadens efterfrågan på kompetenser och den
kunskap studenter får med sig från utbildningen (Azevedoa, Apfelthalerb & Hursta, 2012).
Denna diskrepans fortsätter att öka då arbetsmarknaden för ekonomer fortsätter att förändras
(Fouchét, 2013). För att minska utbildningsgapet måste utbildningen förändras och anpassa
sig efter den nya efterfrågan på marknaden (Boyce, 2004). Weinstein et al. (2016) menar att
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en av orsakerna till att det finns ett utbildningsgap är att arbetsmarknadens och akademins
åsikter om vad som anses som viktiga kompetenser och färdigheter går isär. Intressenter av
utbildningen, som arbetsgivare samt producenter av utbildning, akademin, måste samarbeta
och ta fram en studieplan som tillgodoser båda parternas krav och efterfrågan. (Weinstein,
Kellar & Hall, 2016)
Bui och Porter (2010) menar att gapet beror på intressenternas olika syn på vad utbildningen
har för roll. Vissa anser att utbildningen ska ge studenterna kunskaper som leder till att de
direkt kan börja arbeta med specifika uppgifter på en arbetsplats. Andra anser att utbildningen
ska förbereda studenterna för fortsatt lärande på arbetsplatsen och ge mer kompetenser som
går att anpassa till olika situationer (Bui & Porter, 2010). Bebbington och Laringa (2014)
anser att en anledning till att gapet blir allt större är att de som utbildar ekonomer ofta är
avskilda från ekonomernas arbetsmarknad. Arbetsgivarna och lärarna tenderar även ha olika
åsikter om vilka kompetenser en nyexaminerad ekonom bör ha (Bui & Porter, 2010).
Bebbington et al. (2014) anser att de stora problemen med utbildningen är att studieplanen
och kursinnehållet är för smalt och uppdateras för sällan. Dessutom är det för stort fokus på
innehållet i kurserna istället för att fokusera på att studenterna ska få med sig kunskap och
färdigheter som behövs för att bli framgångsrika i sitt yrke (Bebbington & Larrinaga, 2014).
Crawford et al. (2013) anser att marknaden efterfrågar mer generiska färdigheter utöver de
ämnesspecifika kunskaperna som utbildningen lär ut idag, vilket leder till ett utbildningsgap.
För att minska utbildningsgapet anser Howieson (2003) att det är viktigt att utbildare
reflekterar och planerar förändringar i utbildningen efter de förändringar som sker på arbetsmarknaden. Utbildningen bör återspegla kraven från arbetsgivarna. För att uppnå detta
föreslår Crawford et al (2013) ett större samarbete mellan parterna. Ett problem med detta
menar Howieson (2003) är att utbildningen ofta drivs av fakultetens intressen, snarare än av
marknadens krav, vilket ökar utbildningsgapet. American Accounting Association (2003)
menar att det redan har skett förändringar i utbildningen för att anpassa den till marknadens
efterfrågan och minska utbildningsgapet men att det sker i för liten omfattning, vilket leder
till att utbildningsgapet består. Detta gap leder till att de nyexaminerade inte anses vara
anställningsbara när de kommer ut på arbetsmarknaden (Crawford, Helliar & Monk, 2013).
2.3 Anställningsbarhet
Examensarbetet kommer att använda definitionen av anställningsbarhet från Morelands
(2006) som Finch et al (2016) använde sig av och som lyder: ”en uppsättning färdigheter,
kunskaper och personliga egenskaper som gör att en person är mer benägen att säkra och
lyckas i sin valda tjänst till gagn för sig själva, arbetskraften, samhället och ekonomin”
(Finch, Peacock, Levallet & Foster, 2016) citerat från (Moreland, 2006, p. 21).
Knight och York (2004) menar att anställningsbarhet består av att en person kan visa på
övertygande förmågor inom fyra olika områden: kunskap om ämnet, generiska kunskaper,
personlighet och metakognition. Dessa fyra områden kommer användas för att skapa ett
ramverk för förmågor för anställningsbarhet i detta arbete.
2.3.1 Kunskap om ämnet
Förståelse om examensämnet är en grundläggande kompetens för att en nyexaminerad
ekonom ska ses som anställningsbar (Knight & York, 2004). De bör kunna använda sig av
kunskapen i olika sammanhang (Clarke, 2018) och kunna förstå olika typer av koncept inom
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sitt kunskapsområde (Knight & York, 2004). Humburg och van der Velden (2015) har visat
att en av de viktigaste kompetenserna att visa upp på ett CV som nyexaminerad är just
specifik kunskap inom ämnet. Denna typ av kunskap har ett viktigt signalvärde för arbetsgivarna, då det är något de kan mäta de sökande på (Dacre Pool & Sewell, 2007) och indikerar
på kortare tider för upplärning på jobbet och därmed lägre kostnader för arbetsgivaren
(Humburg & van der Velden, 2015). Ytterligare ett signalvärde på den nyexaminerades
kunskaper är om de tagit sin examen från en högt respekterad eller välkänd skola (Eisner,
2010). Ett flertal skolor är även ackrediterade, vilket ger en standardiserad mall för hur
utbildningen ska se ut och kan stärka signalerna om de examinerades kunskaper inom sitt
ämne (Hunt, 2015).
Hernández-March, Martin del Peso och Leguey (2009) fann att praktisk arbetserfarenhet var
något som arbetsgivare saknade hos nyexaminerade studenter men som de menade skulle
göra dem mer attraktiva för en anställning. Praktik under utbildningen kan hjälpa studenter
att förvärva yrkesrelevanta kunskaper (Narayanan & Olk, 2010) samt skapa nätverk och
kontakter som ökar möjligheten till relevanta jobb efter examen (Jackson & Wilton, 2016).
Dacre Pool och Sewell (2007) fann att de nyexaminerade med arbetslivserfarenhet var mer
troliga att få en anställning än de utan, samt att även livserfarenhet var en viktig kompetens
för äldre studenter.
2.3.2 Generiska kompetenser
Generiska kompetenser brukar ibland även kallas ”kärnkompetenser” eller ”nyckelkompetenser”. Det är kompetenser som kan föras över och användas i många olika
sammanhang, både i en utbildning och på olika arbetsplatser (Dacre Pool & Sewell, 2007).
Den förändrade arbetsmiljön leder till att efterfrågan på generiska kunskaper som till exempel
kommunikationsförmåga och andra sociala kompetenser ökar. Den globala marknaden har
lett till en ökad komplexitet som kräver mer multidisciplinära team och snabba förändringar,
vilket kräver att de anställda kan anpassa sig (De Villers, 2010). Clarke (2018) anser att
anställningsbarhet bygger på att den nyexaminerade har fått med sig generiska kompetenser,
som problemlösning, kritiskt tänkande och samarbetskunskaper. Arbetsgivare förväntar sig
att nyexaminerade har vissa generiska kompetenser som analytiskt tänkande (Clarke, 2018)
men även kreativitet, kompetenser inom muntlig och skriftlig kommunikation och förmågan
att ta till sig nya tekniker (Dacre Pool & Sewell, 2007). Även ledarskap kan räknas till de
generiska kompetenserna och är en kompetens som många arbetsgivare efterfrågar enligt
Azevedoa, Apfelthalerb och Hursta (2012) och därför bör läras ut på universitetet (Gerstein
& Freidman, 2016). Enligt de Villers (2010) är ledarskapsförmågor en av de viktigaste
kompetenserna för att nå framgång på arbetet (De Villers, 2010). Trots detta fann Rosenberg,
Heimler och Morote (2012) att många arbetsgivare upplever att denna kompetens är
bristfällig hos nyexaminerade (Rosenberg, Heimler & Morote, 2012).
2.3.3 Personliga egenskaper
Knight och York (2004) menar att nästa kriterium för att vara anställningsbar handlar om att
individen har en tro på sig själv, att hen kan påverka situationer och händelser samt att andra
personlighetsdrag kan kopplas till detta. Personlighet har tidigare sällan varit en variabel när
det handlar om att en individs anställningsbarhet ska bedömas (Clarke, 2018). Ett flertal
författare har dock funnit att en individs personlighet och personliga attribut kan ha en
påverkan på framgången på jobbet och i karriären (Rode, Arthaud-Day, Mooney, Near &
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Balwin, 2008; Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999). Därför har detta examensarbete
valt att kalla den här delen av anställningsbarhet för personliga egenskaper.
Självförtroende och självkänsla är viktiga grunder för att skapa en karriär och nå framgång
(Beaumont, Gedye & Richardson, 2016). Knight och Yorke (2004) menar att nyexaminerade
bör komma ut i arbetslivet med övertygelsen om att de kan påverka situationer och händelser
för att kunna hantera motgångar och se möjligheter. Dessutom leder självförtroende till högre
mål och ambitioner, vilket ofta ses som attraktivt av arbetsgivare (Beaumont, Gedye &
Richardson, 2016). Rosenberg et al. (2012) fann att arbetsmoral är något som arbetsgivarna
väldigt gärna vill se hos sina nyexaminerade anställda, men upplever att de har för lite av.
De menar att detta kan bero på att universitetsutbildningar inte är tillräckligt krävande för att
skapa den självkontrollen som krävs för att utveckla en stark arbetsmoral (Rosenberg,
Heimler & Morote, 2012). Även en emotionellt stabil och proaktiv personlighet är attraktivt
för arbetsgivarna då det leder till ökad framgång på jobbet (Rode, Arthaud-Day, Mooney,
Near & Balwin, 2008). Liksom en extrovert personlighet som ofta leder till extern framgång
i form av höga befattningar (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999).
2.3.4 Självkännedom
Pintrich (2002) nämner att det finns många definitioner av metakognition, bland annat
metakognitiv kunskap, metakognitiv medvetenhet, självkännedom, självreflektion och självreglering (Pintrich, 2002). Detta examensarbete har valt att kalla denna del av anställningsbarhet för självkännedom och fokuserar på flera förmågor under detta begrepp. Självkännedom handlar om reflektion och medvetenhet om ens egna förmågor och hur dessa kan
utvecklas (Knight & York, 2004). Clarke (2018) menar att en av de viktigaste förmågorna i
dagens föränderliga samhälle är förmågan till livslångt lärande. Om de nyexaminerade kan
lära sig att hitta svar är de väl förberedda för en livslång karriär (Howieson, 2003), samtidigt
som det gör dem mer anställningsbara redan som nyexaminerade (de Wet & van Niekerk,
2001). På samma sätt är det idag viktigt att för nyexaminerade att kunna vara flexibla och
anpassningsbara för att kunna utvecklas tillsammans med arbetsmarknaden (Helyer & Lee,
2014). Förmågan till livslångt lärande skapar flexibilitet hos individen (Gerstein & Freidman,
2016) och gör att de kan möta osäkerheter i marknaden och anpassa sig efter olika situationer
på ett bra sätt (Clarke, 2018).
Till självkännedom kan även emotionell intelligens räknas. Dacre Pool och Sewell (2007)
anser att emotionell intelligens kommer vara en viktig kompetens i den framtida kunskapsdrivna ekonomin, då många jobb kommer bestå av personliga möten med kunder. Emotionell
intelligens handlar om att förstå sina egna och andras känslor, kunna hantera känslorna och
använda dem för att motivera sig själv och andra till att uppnå mer (Mayer & Salovey, 1993).
Detta leder enligt Dacre Pool och Sewell (2007) till att de kan bygga starkare personliga
förhållanden och nå större framgång i karriären. De menar även att emotionell intelligens kan
förbättras med högre utbildningar och går att lära sig högt upp i åldrarna (Dacre Pool &
Sewell, 2007).
För att en nyexaminerad ska kunna hitta de jobb som passar dem och som de kan utvecklas
inom bör de ha kunskap om sina egna förmågor och var de passar in (Dacre Pool & Sewell,
2007). Jackson och Wilton (2016) kommer i sin studie fram till att mer praktik i utbildningen
hjälpte studenterna att identifiera sina intressen, sina värderingar samt lära sig mer om sina
personligheter och på så sätt hjälpa dem i planeringen av framtida karriärer. Denna
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karriärkompetens gör att de bättre kan presentera sig för arbetsgivarna, visa upp sin potential
och hur de kan vara en tillgång för företaget (Dacre Pool & Sewell, 2007).
2.4 Intressentteorin
Intressentteorin utgår från att olika intressenter påverkar organisationers strategier samt att
organisationer i alla sina val måste se till de effekter det ger på intressenternas intressen
(Deegan & Unerman, 2011). Bryson (2004) menar att i icke vinstdrivande eller statliga och
kommunala organisationer är intressenter de individer eller grupper som har makt att påverka
organisationens framtid. Olika intressentgrupper har olika syn på hur organisationen ska
utföra sina uppgifter och olika grupper har olika sociala kontrakt som förhandlas fram med
organisationen (Deegan & Unerman, 2011). Universitet är stora och komplexa organisationer
med ett flertal olika målsättningar, vilket också leder till att de har ett stort antal intressenter
(Alves, Wagner Mainardes & Raposo, 2010). Deegan och Unerman (2011) menar att de olika
intressenternas relativa makt påverkar deras möjligheter att tvinga organisationer att följa
deras förväntningar. Ju viktigare en intressentgrupp är för en organisation desto mer energi
kommer de lägga på att försöka tillgodose dess intressen (Deegan & Unerman, 2011). På
grund av det stora antalet intressenter hos universitet krävs det en effektiv hantering av dem
och deras intresse för att organisationen ska nå framgång (Alves, Wagner Mainardes &
Raposo, 2010).
Ju viktigare resurser en intressent har för organisationens överlevnad, desto större blir dess
makt över organisationen (Deegan & Unerman, 2011). Chapleo och Simms (2010) anser att
de faktorer som avgör hur viktig en intressent är för universitetet är dess påverkan att
rekrytera och bibehålla studenter; möjlighet att påverka universitetets strategier och policys;
och om de hade en direkt påverkan på universitetets inkomster. Olika studier har identifierat
ett flertal olika intressenter för universitet (Alves, Wagner Mainardes & Raposo, 2010) och
ofta har studenter, arbetsgivare, anställda och regeringen ansetts vara några av de viktigaste
intressenterna (Chapleo & Simms, 2010; Brown, 2008; Engwall, 2007; Björkquist, 2008).
Dessa intressenters förväntningar kommer kunna påverka organisationens agerande (Deegan
& Unerman, 2011).
Förhållandet mellan universitetet och dess intressenter är grundläggande för att organisationen ska överleva (Brown, 2008). Simmons (2003) fann även att universitets prestation
kunde kopplas till hur framgångsrika de var på att möta intressenternas behov. Även Engwall
(2007) anser att förhållandet mellan universitetet, regeringen och marknaden var viktig för
universitetets framgång och Ressler och Abratt (2009) menade att den ökade konkurrensen
på universitetsmarknaden leder till att det blir allt viktigare för universiteten att säkerställa
ett gott rykte hos sina intressenter. Vidare menar Engwall (2007) att universitetsmarknaden
mer och mer övergår till en typisk företagsmarknad med stor konkurrens om eleverna, vilket
i sin tur innebär att de blir mer beroende av finansiering från marknaden istället för staten.
För att hantera dessa intressenters krav och säkerställa finansieringen ökar universitetens
användning av styrsystem, strategiska dokument, marknadsföring och liknande, vilket
tidigare främst använts av företag (Engwall, 2007). Intressentteorin kan alltså användas för
att förklara interaktionen mellan universitetet och det omgivande samhället (Jongbloed,
Enders & Salerno, 2008). På så sätt kan teorin användas som underlag för att skapa en större
förståelse för hur relevanta nyutbildade ekonomers kunskaper är genom att undersöka olika
intressentgruppers relation och förväntningar till universitetsutbildningen.
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3. METOD
I följande kapitel presenteras och motiveras det tillvägagångssätt som används för att
besvara examensarbetets syfte och frågeställning. Kapitlet inleds med en beskrivning av vald
forskningsansats för att sedan beskriva hur datainsamlingen består av kvalitativ metod.
Sedan presenteras hur intervjuerna är genomförda och hur urvalet av informanter gick till.
Kapitlet avslutas med att nämna de metodproblem som uppstått och hur dessa har hanterats.
3.1 Forskningsansats
Ett klassiskt deduktivt tillvägagångssätt har använts för att genomföra examensarbetet och
uppnå syftet. Detta innebär att empirin samlades in baserat på den teoretiska utgångspunkt
som presenterades i kapitel 2 (David & Sutton, 2011). Ansatsen utgår från tidigare forskning
och teorier inom området för att sedan genomgå en empirisk granskning genom intervjuer.
Genom att ta del av tidigare forskning och kunskap inom ämnet har en teoretisk referensram
byggts upp. Baserat på denna har en avgränsning gjorts. Den teoretiska referensramen låg
sedan till grund för utformningen av intervjuguiden och den insamlade empirin samt för
tolkning och analys av resultatet. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten är interpretativistisk
och baseras på hur individerna i miljön tolkar den sociala verkligheten de agerar inom
(Bryman A. , 2018), då intressentteorin bygger på tolkningar av hur individer upplever och
tolkar det sociala kontraktet mellan intressenter. Resultaten i arbetet tolkas baserat på att
verkligheten skapas utifrån ett samspel mellan individer. I detta fall att de olika intressenterna
skapar den verklighet de upplever, vilket i förlängningen ger dem en uppfattning av vilka
egenskaper som är viktiga för ett jobb eller vilka aspekter som skapar ett utbildningsgap.
Detta innebär att arbetets ontologiska ståndpunkt är konstruktionistisk (Bryman A. , 2018).
Det finns inga exakta svar, utan den verklighet som lyfts fram som svar i detta arbete har
skapats av individernas tolkningar, av samspelet mellan dem och de olika organisationer de
verkar inom.
3.2 Kvalitativ undersökningsmetod
Arbetet utgår från ett interpretavistiskt och konstruktionistiskt synsätt och därför har en
kvalitativ undersökningsmetod valts. En kvalitativ metod har använts för att, genom
intervjuer, kunna fokusera på tolkningar och att fånga deltagarnas uppfattning om ämnet
(Bryman & Bell, 2017). Genom en utgångspunkt i denna metod kan examensarbetets syfte
om att skapa förståelse om olika perspektiv uppnås, eftersom metoden leder till en djupare
förståelse för ämnet samt minskar risken för missförstånd (Bryman & Bell, 2017).
Intervjuerna gav en möjlighet för informanterna att beskriva sina upplevelser och
uppfattningar med sina egna ord. Dessutom fanns det en möjlighet att fånga upp osäkerheter
och säkerställa att informanten förstått ämnet och frågeställningar (Bryman & Bell, 2017;
Larsen 2009). På så sätt har examensarbetet kunnat skapa förståelse om hur arbetsgivare
resonerar vid rekrytering av nyexaminerade ekonomer samt en förståelse för vad som faktiskt
lärs ut på utbildningen och varför det lärs ut (Bryman & Bell, 2017). Att få en förståelse för
flera perspektiv är av stor vikt för att nå kärnan i problemet av utbildningsgapet.
3.3 Litteratursökning
Både primära och sekundära data har använts i detta examensarbete (David & Sutton, 2011).
Den sekundärdata som använts i består av redan befintliga källor som ligger till grund för
teorin, kapitel 2, och har samlats in genom en litteratursökning. Litteraturstudien har genomförts för att få en övergripande bild av ämnet samt få en översikt av tidigare forskning.
Litteratur har sökts genom tillgängliga databaser på Luleå tekniska universitet så som Google
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Scholar och Scopus. För att finna relevant litteratur har sökorden ”digitisation”, ”stakeholder
theory”, ”digitalization”, ”accounting”. ”management control”, ”employability” och
”education” använts i sökningarna. På detta sätt har tidigare forskning samt böcker kunnat
finnas, vars information sedan kunnat användas i arbetet. Utöver vetenskapliga artiklar och
böcker har även lagtexter och rapporter använts för att uppfylla examensarbetets syfte.
Litteraturstudien som gjorts har legat till grund för utformningen av den teoretiska
referensramen samt problematiseringen.
3.4 Empiriinsamling
Examensarbetets empiri består av primärdata som författarna själva samlat in via intervjuer.
Via ett urval har relevanta informanter identifierats och genom semistrukturerade intervjuer
har den primärdata som ligger till grund för examensarbetets slutsats samlats in.
3.4.1 Val av informanter
För att följa David och Suttons (2016) anvisningar har ett underlag definierats. Underlaget
som har legat till grund för intervjuerna har varit rekryterare eller chefer från stora
arbetsgivare som anställer ekonomstudenter för att representera ekonomibranschen.
Dessutom har intervjuer genomförts med studenter och alumner för att få deras uppfattning
om ekonomutbildningens relevans och vilka kunskaper de har fått med sig. Intervjuer har
även genomförts med universitetslärare för att få en djupare förståelse om hur utbildningen
är utformad och för att få deras syn på vad de anser som relevanta kunskaper att lära ut till
studenterna. Avgränsningarna var att studenter skulle läsa sista året på sin utbildning och
nyexaminerade skulle ha tagit sin examen för högst 5 år sedan. Detta för att studenterna skulle
ha läst tillräckligt långt på utbildningen för att ha en förståelse för hela utbildningen och för
att de nyexaminerade inte skulle ha glömt bort eller ha inaktuella uppgifter om utbildningen.
För det kvalitativa examensarbetet har ett målstyrt urval valts, som baseras på det tidigare
beskriva underlaget (David & Sutton, 2011). Detta urval har valts för att på ett strategiskt sätt
kunna välja ut informanter som är relevanta för arbetets forskningsfråga och har en insyn i
ekonomutbildningens innehåll och arbetsmarknadens efterfrågan (Bryman & Bell, 2017).
Det har strävats efter att finna ett urval som är representativt för varje kategori av informanter
och som ger en rättvis spegling av ekonomibranschen och ekonomutbildningen. Flera
grupper av informanter valdes för att få med olika intressenters perspektiv på ekonomiutbildning. Därmed har studenter, alumner och lärare från olika universitetet i olika delar av
landet intervjuats. Valet av universitetet har gjorts utifrån lärosäten som erbjuder företagsekonomiska utbildningar. Dessa universitetet har bestått både av de med och utan ackrediteringar för att ge en representativ bild av universiteten i Sverige samt för att se om
uppfattningen om ekonomutbildningen skiljer sig åt. Vid urvalet av lärare efterfrågades det
att de skulle ha kunskap om hur utbildningen och kurser utformas och hur beslut gällande
utbildningen innehåll fattas. Alla intervjuade universitetsanställda arbetade inte aktivt i en
roll som lärare, men för enkelhetens skull har denna titel använts för alla universitetsanställda i detta arbetet. Dess exakta yrkestitel framgår av tabell 3. Arbetsgivare har valts att
intervjuas där företagen anställer verksamhetsnära ekonomer, ekonomer inom banksektorn
samt ekonomer inom revisionsbranschen för att representera arbetsmarknaden för
företagsekonomer och få en insyn i vad olika branscher förväntar sig av nyexaminerade
ekonomer. Dessa branscher har valts eftersom det är en stor andel av de nyexaminerade
företagsekonomerna som börjar arbeta inom dessa områden efter examen (Saco, 2019)
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Författarna skickade ut mejl till olika företag och universitet som passade kriterierna för
arbetet och valde att intervjua de informanter som svarade på mejlen och hade tid för en
intervju. Eftersom examensarbetets undersökningsmetod var kvalitativ och vilade på en
grund av hur individerna tolkar situationer utifrån den kontext de befinner sig inom,
bestämdes inget antal intervjuer i förväg. Istället utfördes intervjuer inom varje grupp av
informanter tills det bedömdes att ytterligare en intervju med en ny person ansågs ge så lite
nya insikter att den inte var värd att göra, tills teoretisk mättnad uppnåtts (Bryman A. , 2018).
Författarna bedömde att mättnad uppstod efter sex intervjuer med studenter, fem med
alumner, fem med lärare och tre med arbetsgivare eftersom varje intervju inom grupperna
tillförde så pass lite ny information att en ytterligare intervju inte kändes nödvändig för att
uppnå syftet. Tack vare att teoretisk mättnad uppnåtts från intervjuerna kunde information
som inte bedömdes relevant för examensarbetets syfte utelämnas.
Tabell 1. Informantgrupp 1. studenter
Studenter
Universitet
Luleå Tekniska
Student 1
Universitet
Luleå Tekniska
Student 2
Universitet
Luleå Tekniska
Student 3
Universitet
Handelshögskolan i
Student 4
Umeå
Student 5
Handelshögskolan i
Stockholm
Student 6 /alumn 6

Erfarenhet
Bank och redovisning
Bank
Redovisning
Nej
Olika uppgifter på praktik och
sommarjobb bl.a. skriva
ekonomisk rapport

Lunds universitet/tidigare Redovisning, projektledare
Gävle högskola
och affärsutvecklare

Tabell 2. Informantgrupp 2. alumner
Alumner
Universitet
Luleå Tekniska
Alumn 1
Universitet
Luleå Tekniska
Alumn 2
Universitet
Luleå Tekniska
Alumn 3
Universitet
Alumn 4
Lunds universitet
Alumn 5
Umeå universitet
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Yrke

Examen

Revision

2018

Bank

2018

Redovisning/revision
Revision
Upphandlare (tidigare
revision och statlig
myndighet)

2018
2018
2015

Tabell 3. Informantgrupp 3, lärare
Lärare/
Yrke
universitetsanställda
Lärare 1
Professor i redovisning och styrning +
professor i företagsekonomi och redovisning
Lärare 2
Lektor i externredovisning
Lärare 3
Lektor i företagsekonomi
Lärare 4
Professor i företagsekonomi, framförallt
inriktad mot ekonomistyrning
Lärare 5
Administrativ chef

Universitet/område
Norra Sverige och
södra Sverige
Södra Sverige
Mellansverige
Södra Sverige
Norra Sverige

Tabell 4. Informantgrupp 4, arbetsgivare
Arbetsgivare
Bransch
Arbetsgivare 1
Fastighetsbranschen (anställer verksamhetsnära ekonomer)
Arbetsgivare 2
Arbetsgivare 3

Revision
Bank

3.4.2 Primära data och semistrukturerade intervjuer
I detta examensarbete har semistrukturerade intervjuer använts (Lantz, 2013), som har utgått
ifrån fyra teman, vilka baserades på Knight och Yorks (2004) teori om anställningsbarhet.
För varje tema fanns det ett antal övergripande frågor. Således bibehölls en koppling till
tidigare forskning och teori samt att en röd tråd kunde hållas genom hela intervjun. Det
gjordes ett medvetet val att inte formulera för många bestämda frågor för att möjliggöra fria
samtal om ämnet och låta den enskilda individens personliga perspektiv komma fram under
intervjun. Att utgå från en intervjuguide med förberedda frågor, tillät att frågorna kunde
ställas naturligt samtidigt som det säkerställde att alla delar i det relevanta ämnet berördes.
Genom att intervjuguiden delades upp i arbetets centrala begrepp möjliggjorde frågorna kring
dessa att göra begreppen mätbara. Med ett antal frågor försökte det fångas in det som ansågs
centralt för det begrepp som mättes. Begreppen har även förklarats och definierats i den
teoretiska referensramen för att ge en tydligare bild för vad dessa begrepp ska mäta och på
så sätt kan begreppen operationaliseras.
För att följa Bryman och Bells (2017) syn om kvalitativa intervjuer har författarna inte bara
varit uppmärksamma på vad intervjupersonerna säger utan även hur de säger det, för att inte
missa möjligheten att följa upp intressanta aspekter. Svaren från informanterna antecknades
därför inte under intervjun. Detta för att författarna skulle kunna fokusera på intervjun och
vara uppmärksamma på subtila budskap från informanten. Istället spelades intervjuerna in i
samråd med informanterna för att transkriberas i efterhand. De flesta intervjuer har
genomförts med båda författarnas närvaro för att säkerställa att informanten blir korrekt
förstådd. Detta gav även möjlighet att ställa fler följdfrågor från båda författarna för att
säkerställa att inga delar av ämnet gick oberörda.
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Intervjuerna skedde både personligen samt över telefon eller via Skype. Detta för att kunna
få svar från så många som möjligt och från individer med olika typer av erfarenheter. Valet
hur intervjun skulle gå till var upp till informanten. Innan intervjuerna startade fick
informanterna information om syfte med examensarbetet och upplägget på intervjun samt de
fyra teman den var uppbyggd av. De fick även veta att alla frågor var frivilliga att svara på
och att de hade rätt att säga till om de inte ville bli citerade på något. De tillfrågades om vi
fick använda deras namn och titel samt arbetsplats i arbetet. Trots att de flesta godtog detta
så framkommer inte namn utan endast arbetsplats eller studieort i texten eftersom bedömningen gjordes att namnen inte var relevanta för att uppnå syftet.
3.5 Analysmetod
Vid analysering av insamlade data användes en tolkande analys (Thomsson, 2014) för att få
en förståelse för informanternas uppfattning av verkligheten. Författarna gick igenom
transkriberingarna var för sig för att identifiera insikter och tankar i intervjuerna som var
intressanta för syftet. Svaren sorterades under de olika områden som diskuterats i den
teoretiska referensramen för att skapa en ordning och för att kunna skapa en koppling mellan
empiri och teori i analysen. Efter att svaren från intervjuerna hade sorterats tolkades de, enligt
Thomsson (2014) med en grund av att de ska ses som egna berättelser snarare än faktiska
återgivningar av en objektiv verklighet. Tolkningarna har baserats på hur informanterna har
uttryckt sig och inte bara på vad de uttryckte. Vid tolkning av informanternas svar kunde nya
rubriker urskiljas i analysen för att lyfta fram de viktigaste delarna i informanternas svar.
Berättelserna om informanternas uppfattning av ekonomutbildningen kunde sedan kopplas
till den tidigare forskningen och användas för att besvara examensarbetets frågeställning.
3.6 Forskningsetik
För att följa Bryman och Bells (2017) syn om etiska principer har hänsyn tagits till
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Hänsyn till informationskravet har tagits genom att
informanterna har informerats om examensarbetets syfte samt om vilka delar som skulle ingå
i undersökningen. Samtyckeskravet har beaktats genom att informanterna gjordes medvetna
om att intervjuerna är frivilliga samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill.
Genom att förvara och behandla personuppgifter så ingen utomstående kan komma åt dessa,
visar examensarbetet på hänsynstagande till konfidentialitets- och anonymitetskravet, där
informanterna även blivit tillfrågade om att vara anonyma efter intervjun. Dessutom har de
insamlade uppgifterna endast används till forskningsändamål, vilket visar att nyttjandekravet
tagits i beaktande. Falska förespeglingar innebär att författarna inte har gett falsk eller
vilseledande information om undersökningen till informanterna, utan har varit tydliga med
arbetets syfte och vilken funktion informanternas medverkan har. (Bryman & Bell, 2017)
3.7 Metodproblem
I urvalet av informanter kontaktades studenter, alumner, lärare och arbetsgivare över hela
landet. Endast arbetsgivare från Norrbotten tackade dock ja till en intervju, vilket kan ha
påverkat deras svar och därmed resultatet av arbetet. På samma sätt var det främst studenter
och alumner som har studerat på Luleå Tekniska Universitet som kunde ställa upp på intervju.
Att hälften av studenterna och majoriteten av alumnerna kom från samma universitet kan ha
snedvridit resultaten till viss del, då uppfattningarna kan se olika ut beroende vilka
erfarenheter studenterna har. Samtidigt var inte syftet att skapa en generaliserbarhet, utan att
skapa en djupare förståelse.
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Eftersom semistrukturerade intervjuer användes har frågorna under intervjuerna utvecklats
över tiden, vilket ledde till att olika informanter har fått olika frågor och att de som
intervjuades senare i processen kan ha fått mer uttömmande frågor. Teoretisk mättnad
eftersträvades dock för att minska effekten av detta. Vissa intervjuer genomfördes även över
telefon, vilket kan påverka kommunikationen mellan de som intervjuar och den som
intervjuas eftersom en stor del av kommunikationen i form av kroppsspråk saknas.
Författarna har därför ställt följdfrågor för att säkerställa att de uppfattat informanternas svar
korrekt.
Den insamlade data som används i detta examensarbete bygger på att det inte finns en
objektiv verklighet, vilket innebär att analys och tolkning har färgats av författarnas subjektiva uppfattningar och tolkningar. Vidare handlade intervjuerna om ett relativt komplext ämne
som informanter, och då framförallt studenter och arbetsgivare, kanske inte har reflekterat
över tidigare. Detta kan ha gett en osäkerhet i svaren från dessa informanter. Även här har
följdfrågor hjälp till att minska osäkerheten och säkerställa att informanterna har förstått
frågorna korrekt.
3.7.1 Trovärdighet
Arbetet har följt Bryman och Bells (2017) kriterier för trovärdighet genom att anonymitet
inte diskuterades förrän efter intervjun var genomförd, för att säkerställa att svaren var något
informanterna kunde stå för. Detta för att undvika att människor i kraft av sin anonymitet
säger saker som inte är sanna, något som på senare tid har visat sig vara ett stort problem
genom fenomen som näthat. Transkriberingarna som genomfördes efter intervjuerna gör det
också möjligt att granska materialet som empiri och analys bygger på. Genom regelbundna
träffar med handledare och seminariegrupp har arbetet kontinuerligt granskats. Deras synpunkter och kommentarer har beaktats för att förbättra arbetet. Examensarbetets utförande
har redogjorts i detta kapitel för att en förståelse om val av metoder ska uppstå för läsaren.
Detta har gjorts för att möjliggöra upprepning av tillvägagångssättet och för att kunna se om
resultatet är möjligt att överföra till andra sammanhang och situationer. Författarna har även
diskuterat sina egna och andras värderingar och personliga åsikter för att undvika att dessa
påverkar examensarbetet och intervjusituationen.
3.7.2 Äkthet
För att uppnå det Bryman och Bells (2017) kallar för äkthet har semistrukturerade intervjuer
använts. Det har möjliggjort för informanterna att prata fritt om ämnet och deras
uppfattningar om verkligheten. Vidare fick personerna som intervjuades reflektera över
frågor kring utbildningen som de kanske inte reflekterat över tidigare, vilket gav dem själva
en möjlighet till djupare insikter om ämnet. Dessutom får de olika intressentgrupperna
möjligheten att få en ökad förståelse för andra gruppers uppfattning om samma verklighet
genom att arbetet kommer skickas ut till informanterna när examensarbetet är färdigställd.
Resultatet skapar en förståelse för ekonomutbildningens relevans och vad som påverkar
relevansen. Genom detta examensarbete kan både universitetet och studenter ta del av vad
arbetsmarknaden efterfrågar för kompetenser och arbetsgivarna får ta del av hur universitetslärare och studenter uppfattar ekonomutbildningen som den ser ut idag. Detta kan vara till
nytta för framtida förändringar inom ekonomutbildningen.
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4. EMPIRI
I detta avsnitt kommer det empiriska resultatet från de genomförda intervjuerna att
presenteras. Kapitlet inleds med informanternas syn på ekonomutbildningens utveckling av
kompetenser och förmågor för att sedan presentera informanternas syn på dessa
kompetensers relevans för arbetsmarknaden. Därefter presenteras deras förväntningar på
utbildningen och dess roll och slutligen redogörs deras syn på vilken påverkan intressentgrupper har på utformningen av utbildningen.
4.1 Ekonomutbildningens utveckling av kompetenser och förmågor
4.1.1 Studenter och alumner
Grundläggande kunskaper inom ekonomi är något som studenter och alumner tycker att
nyexaminerade ekonomer har med sig från utbildningen, även om student 5 lyfter fram att
det främst handlar om en grundläggande nivå. Däremot är det de generiska kunskaperna som
både studenter och alumner anser att utbildningen har bidragit mest till. Flera alumner lyfter
fram att grupparbeten under studietiden har utvecklat förmågorna i att samarbeta, vara
flexibla och bemöta människor. Framförallt anser de att det är grupparbeten och seminarier
som bidragit till att utveckla förmågan att tänka analytiskt, arbeta i grupp och ta till sig
information. Kritiskt tänkande lyfts fram av en alumn 5 som en av de främsta kompetenserna
som utvecklades under utbildningen.
”Ja alltså, kritiskt tänkande genomsyrar ju som hela universitetet. Som
student så lär man sig ju det redan från första början...” (alumn 5)
Driv och arbetsmoral menar studenter och alumner att utbildningen har bidragit till att
utveckla, eftersom den innehåller höga krav på att saker ska genomföras inom viss tid. Vidare
lyfter alumn 5 att utbildningen har lett till insikter om en själv eftersom utbildningen till stor
del består av eget ansvar. Det egna ansvaret och det självständiga arbetet leder dessutom till
en ökad arbetsmoral och en ökad förmåga att strukturera upp arbetsuppgifter.
Både studenter och alumner anser att deras utbildning har bidragit till att utveckla förmågan
till fortsatt lärande. De har under utbildningen fått kunskaper som hur de lär sig på bästa sätt,
hur de bäst tar in information och fått ta ansvar för sitt eget lärande. En av studenterna
uttryckte det som att:
”Det är ingen som riktigt berättar för dig hur man ska göra saker. Men så
man får hela tiden lära sig själv till stor del.” (student 5)
Studenter och alumner menar att praktik är viktigt för att fördjupa ämneskunskaper, få
praktisk erfarenhet och öka deras anställningsbarhet.
”Jag gjorde praktik både för att få den här praktiska erfarenheten också
att man kanske kan utmärka sig på något sätt efter man är klar.” (student
4).
Alumn 6 upplever att hon har lättare att ta till sig ämneskunskaperna när hon fått praktisk
erfarenhet och att förståelsen ökade när de teoretiska kunskaperna kunde kopplas till
praktiska erfarenheter. Alumnerna ansåg också att praktik under utbildningen minskar gapet
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när studenten kommer ut i arbetslivet eftersom de redan under praktiken fått en chans att
praktiskt tillgodogöra sig de teoretiska kunskaper de fått med sig från den teoretiska
utbildningen.
Studenterna och alumnerna upplever att arbetsgivarna uppskattar om de nyexaminerade
ekonomerna har studerat på ett universitet med hög status, även om de inte upplever att
kompetenser och kunskaper skiljer sig åt beroende på var de studerat. Däremot tror alumn 3
att innehållet i utbildningen inte skiljer sig åt mellan olika universitet medan alumn/student
6 som har studerat på två olika universitet anser att det finns skillnader mellan skolorna och
dess ekonomutbildningar. Högre nivå och högre tempo på ena universitetet tvingar en att lära
sig snabbare och ger en djupare förståelse. Även anställningsbarheten anser hon påverkas av
vilket universitet studenterna har sin examen från. Hon har uppmärksammat att i vissa
jobbannonser står det att de söker en student från speciella universitetet.
4.1.2 Lärare
Lärarna anser att ekonomutbildningens styrka är dess bredd. Lärare 3 lyfter fram att
ekonomerna får goda kunskaper i ämnet men att de inte blir experter inom något. Snarare lär
de sig att navigera området och kan fortsätta lära efter utbildningen. Studenterna får de
grundläggande ämneskunskaperna men de är inte i fokus, utan tänkta att ligga som en grund
för fortsatt lärande och för att kunna utveckla ett tankesätt. Samtidigt lyfter ett par lärare att
även om grundkunskaperna är goda hos studenterna skulle det analytiska tänkandet behöva
utvecklas mer utan att försaka de grundläggande ämneskunskaperna.
” …Och i botten så behövs det ju grundläggande förståelse men sen att
kunna se det i ett större perspektiv, det är ju det som är utmaningen för oss
att bygga upp och det är ju den förståelsen som är viktig.” (lärare 2)
Med de grundläggande kunskaperna kan studenterna bara komma en bit menar lärare 2. Det
är de generiska kompetenserna som behövs för att verkligen skapa värde för en organisation
och som skiljer universitetsutbildade åt från andra på arbetsmarknaden. En orsak till detta
anser de helt enkelt är att utbildningen är så lång att denna typ av kompetenser hinner
utvecklas. Lärare 4 menar att studenterna blir mer reflekterande ju mer de lär sig.
”Vi kan ju inte gå här och lära folk och bli kritiska, alltså ha reflekterande
och förstå att det är olika infallsvinklar och styrkor och svagheter med det
mesta så att säga, även om vi försöker undvika att presentera en lösning
på alla slags problem. Men det är ju sånt man lär sig med tiden, det är väl
sånt också som kallas erfarenhet och vad man nu vill. Det kommer med
tiden.” (lärare 4)
Lärarna har olika uppfattningar om hur väl de generiska kompetenserna utvecklas under
studietiden. Vissa menar att utbildningen behöver utvecklas för att kunna skapa den här typen
av kompetenser hos studenterna, till exempel genom att införa fler moment där de får vara
ute och göra intervjuer, göra olika typer av case och på andra sätt få samla in och arbeta med
material med olika ursprung. Andra anser att de redan idag jobbar mycket med att utveckla
generiska kompetenser i form av arbeten i stora databaser under examensarbeten och
utveckling av kommunikationsförmåga under seminarium. Utvecklingen av de generiska
kompetenserna ses dock som kärnverksamheten för ekonomutbildningen av alla lärare
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förutom en och de lyfter fram att dessa kompetenser är viktiga för studenterna eftersom
ytterst få studenter kommer tillbringa hela sitt arbetsliv inom ett yrkesområde.
På grund av tids- och resursbrist upplever lärarna att det är svårt för dem att hinna se och
uppmärksamma alla studenter i de stora klasser som finns. Detta leder till att de inte har
möjlighet att utveckla studenterna på en individuell nivå och möjliggöra en utveckling inom
personliga drag. Framförallt är det under examenarbetet som lärarna känner att de får
möjlighet att möta studenterna på en mer individuell nivå och kan se till studenternas olika
personliga egenskaper. Lärare 1 menar att det optimala skulle vara att de kunde få mer
resurser för att möta studenterna på en individuell nivå. Hon ser dock detta som uteslutet och
anser att de behöver hitta nya sätt att arbeta, nya typer av arbetsprocesser och ta hjälp av
interaktiva program.
”Man får inte låsa sig vid okej att vi har lite resurser utan det finns mycket
man kan göra ändå.” (lärare 1)
Förmågan till fortsatt lärande efter examen och i arbetslivet är lärarna osäkra på hur väl det
utvecklas under studietiden. Lärare 5 berättar att det är något de pratar mycket om på
universitetet och att de vill föra in ”studentcentrerat lärande” för att bättre utveckla dessa
kompetenser. Det ”studentcentrerade lärandet” utgår från att den enskilde studenten får stort
ansvar för att lära sig själv och får därmed lära känna sig själv och upptäcka vad den behöver
utveckla och är bra på. Han menar att det ställer höga krav på studenten men att det är något
som är till nytta för studenten i framtiden.
” Lära nytt och lära om och utveckla sig själv för att vara relevant för
framtiden” (lärare 5)
Lärare 3 anser inte att förmågan till fortsatt lärande utvecklas hos studenterna eftersom de får
allt serverat gällande vad och hur de ska lära sig och att detta inte leder till att de förstår sig
själva och sin egen inlärning.
4.1.3 Arbetsgivare
Arbetsgivarna räknar med att de behöver vidareutbilda eller lära de nyexaminerade
ekonomerna mer specifika kunskaper som behövs inom branschen och på arbetsplatsen.
Däremot lyfter de fram att de nya ekonomerna inte kommer som oskrivna blad, utan de för
med sig en bred grundkunskap. Dock för de mest med sig teoretiska kunskaper och de
behöver ställa om för att kunna omföra det i praktisk handling.
” Så jag tycker att man har en ganska bra grund. Sen att man behöver
applicera det där i verkligheten när man inte kan ställa frågor till kunden
utifrån hur teorin är utan man måste nånstans möta kunden på kundens
nivå.” (arbetsgivare 3)
Arbetsgivarna inom revision och bank väljer att anställa ekonomer just för att de anser att de
kunskaper de för med sig är viktiga och att de utgör grunden för vad de behöver på arbetsplatsen. De menar också att de som kommer från universitetsvärlden har en vana i att läsa, ta
till sig material, sätta sig in i olika ämnen och därmed en förmåga att fortsätta lära.
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Universitetsutbildningen kan därför ses som ett kvitto både på att ekonomerna har vissa typer
av kompetenser men också att de vet hur de ska lära sig nya saker.
”Vi lever i en oerhört föränderlig värld, nya regler, nya krav på
dokumentationer, nya system, som kräver att man faktiskt på ett snabbt sätt
kan anamma nya saker. Så att jag tycker att just den biten är väldigt
viktig.” (arbetsgivare 3)
Arbetsgivarna lyfter praktik som ett sätt att tillföra den praktiska kunskap som de nyexaminerade ekonomerna ofta saknar när de kommer ut på arbetsmarknaden. Dessutom
menar de att det ger studenterna en känsla för vilka jobb de passar för, var de trivs och de får
möjligheten att visa sig och få kontakter på arbetsplatser, vilket ger dem en väg in på en
arbetsplats.
4.2 Kunskapernas relevans för ekonomyrket och studenternas anställningsbarhet
4.2.1 Studenter och alumner
De kompetenser som studenterna tror att de kommer ha mest nytta av i arbetslivet som de
har fått med sig från utbildningen är kritiskt tänkande, analytisk förmåga, kontakter samt en
bred förståelse om ekonomiämnet. Alumnerna är överens om att de inte har lärt sig mycket
från utbildningen som de har haft användning av rent praktiskt. Däremot lyfts det fram att de
har fått en bra teoretisk grund som de har haft stor nytta av i arbetslivet. Denna teoretiska
grunden menar alumn 1 är det som gör ekonomstudenterna anställningsbara. Alumn 2
menade istället att han inte kände sig anställningsbar med enbart de kunskaper han fått med
sig från utbildningen, utan att det krävdes jobb på sidan av eller andra liknande erfarenheter
för att vara anställningsbar som nyexaminerad ekonom.
Kursutbudet sågs vara omodernt av student 1 som också menade att hon upplever att
utbildningen inte hänger med i utvecklingen som sker i samhället. Framförallt är det praktisk
erfarenhet och större koppling till verkligheten som efterfrågas av både studenter och
alumner. Den grundläggande och teoretiska förståelsen är något de upplever utvecklas, men
alumnerna uttrycker att det är få konkreta kunskaper eller kompetenser de fått användning av
i arbetslivet. Även digitala kompetenser, som ofta förknippas med de mer praktiska
kompetenserna upplever de saknas under utbildningen. Bristen på IT-kunskaper och att
utbildningen är trögföränderlig i förhållande till samhället upplever alumn 3 skapar ett gap
mellan förväntningarna på arbetsmarknaden och de kunskaper som ekonomerna får med sig
från utbildningen.
Även om de praktiska förmågorna och momenten saknas under utbildningarna ser både
studenter och alumner en fördel i de generiska kompetenser som deras utbildning har
utvecklat hos dem. Alumn 3 menar att det är dessa förmågor och kompetenser som skiljer
dem från andra, icke universitetsutbildade, på arbetsmarknaden. De generiska kompetenserna
ses som viktiga för att vara anställningsbar och alumnerna fann att när de började jobba var
förmågan att tänka analytiskt och kritiskt viktiga kunskaper att ha med sig. Även
ledarskapsförmåga har alumn 4 upplevt varit viktig för honom i arbetslivet och något som
utvecklades under utbildningen genom grupparbeten och liknande. Den höga konkurrensen
på ekonomernas arbetsmarknad idag tror studenterna ligger till grund för att de generiska
kompetenserna är viktigare för dagens ekonomer än de har varit tidigare.
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Att vara framåt som person, kunna ta egna initiativ och vara kommunikativ menar alumnerna
är viktiga personlighetsdrag för att vara anställningsbar som ekonom idag. Även förmågan
att hantera människor ansåg student/alumn 6 var en viktig förmåga att ha, men som hon
upplevde att universitetet inte hade utvecklat hos henne.
”… hur man hanterar människor… det tycker jag att man kräver mer och
mer på jobb men det finns inte alls på universitetet.” (alumn/student 6)
Utbildningstiden har innefattat många grupparbeten vilket fler alumner och studenter anser
har bidragit till utveckling av deras emotionella intelligens och förmåga att hantera
människor. Studenterna tror också att denna typ av kompetens har blivit viktigare idag än det
har varit tidigare eftersom många yrken har blivit mer kundorienterade och det är viktigt att
arbetstagarna kan kommunicera med kunderna.
Alumn 1 och 3 tror att ryktet på ditt universitet kan påverka hur anställningsbar du är i de
större städerna, men inte i de mindre. Alumn 3 menar att det nog är andra kriterier som
personligheten och karaktärsdragen som spelar en större roll än från vilket universitetet du
har tagit din examen. De studenter som läser på ackrediterade universitet menade också att
de inte upplever att ackrediteringen på universitetet gör dem mer attraktiva på
arbetsmarknaden, utan att det mer handlar om det generella ryktet. Student/alumn 6 tror dock
att ackrediteringen är viktigare internationellt än i Sverige.
4.2.2 Lärare
Företagsekonomi är traditionellt uppbyggt av marknadsföring, organisation och redovisning
enligt lärare 1. Det har varit väldigt institutionaliserat och universitetet har stått fast vid sina
kursplaner.
”Mycket av kursplanerna har ju tagits fram, ja men jag vet inte hur länge
sen. Det är ju väldigt långt tillbaka i tiden. Och då blir det ju som att man
fortsätter att ha dom så.” (lärare 1)
På grund av trögheten i kursplanerna har förmågan att analysera och förstå stora mängder
information släpat efter i utbildningen och studenterna måste i ett tidigare skede få lära sig
att analysera anser en lärare. Hon lyfter även fram att fokus idag ligger främst på hantverket
snarare än analysen. Det är dock analysen som lärarna främst lyfter fram som de kunskaper
som är av vikt idag och i framtiden. Förändringen går enligt dem mer och mer mot att
eleverna ska kunna analysera och förstå stora datamängder.
” Men analytisk förmåga är, tycker jag, det som… det som ska vara målet
med akademisk utbildning och det är det som skiljer vår typ av utbildning
från annan utbildning som kanske är mer praktiskt tillämpbar och ja mer
praktiskt tillämpad och ja vad ska jag säga konkret. Vi ska utbilda
människor som kan ta sig an en svår utmaning, förstå, tänka klokt,
systematiskt och därmed hitta ett svar eller hitta en väg fram till ett svar.”
(lärare 3)
Lärarna anser att utbildningen ska vara så bred att studenterna ska kunna komma ut till alla
tänkbara arbetsplatser. De upplever också att utbildningen gör studenterna anställningsbara
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eftersom de flesta ekonomstudenterna har en anställning redan innan examen. Däremot
påpekar lärare 2 att det idag är högkonjunktur, vilket påverkar efterfrågan på ekonomer på
ett positivt sätt.
Lärare 3 menar att det kan finnas en diskrepans när det gäller förväntningar på studenternas
kunskaper. När studenterna söker sina första jobb och kanske inte själva bottnat i sina
generiska förmågor och det på arbetsintervjuer kommer frågor om specifika kunskaper inom
till exempel programvaror kan det bli en stor krock. Studenterna kanske upplever att det
borde ha fördjupat sig i detaljkunskaper istället för att lära sig generiska kompetenser. Han
tillägger att när studenterna väl har fått en anställning och utvecklas på en arbetsplats är det
hans uppfattning att det är generiska förmågor som är viktigast.
Att universitetsutbildningen inte är någon yrkesutbildning lyfts fram av flertalet lärare. Den
är tänkt att skapa en bredare förståelse för sammanhanget. Samtidigt får de med sig
erfarenheter i att strukturera upp arbetet och rapportera, vilket även görs på arbetsplatser och
därmed skapar relevans för de kompetenser som lärs ut under utbildningen anser lärare 4.
Metodkunskaper ses också som viktiga kompetenser för ekonomer och något som lärare 3
anser behöver införas mer för att göra utbildningen mer relevant. Även om han menar att det
ibland är svårt att förklara för studenterna varför de behöver fokusera på att diskutera metoder
så menar han att det handlar om att:
” Vi är ju som kunskapsarbetare, det är ju där vi har vår superkraft, vi kan
arbeta systematiskt och vrida och vända på saker.” (lärare 3)
Även om lärarna tycker att studenterna är anställningsbara anser samtliga att det finns saker
att jobba på för att göra dem mer relevanta. Utöver trögheten i kursplaner anser lärare 3 att
det även finns en tröghet i lärarnas kompetenser. Han menar dock att även om utbildningen
strävar efter att vara relevant tycker han inte att de ska utbilda på enskilda tekniker och trender
även om studenter och arbetsgivare skulle tycka att det är relevant. Fokus bör hela tiden ligga
på att förstå resonemang bakom och förståelse av effekter, annars kommer de ändå släpa efter
i vad de utbildar.
Att utbildningen är relevant för arbetsmarknaden menar lärarna är viktigt eftersom det ger
utbildningen ett bra rykte. Vissa universitet lyfts fram som att de har ”stjärnstatus”, till
exempel handelshögskolorna i Stockholm, Lund och Göteborg. Lärare 1 och 2 menar
däremot att arbetsgivarna främst väljer studenter från närområdet för att få behålla dem, inte
för att de kommer från ett visst universitet. Vissa universitet har dock satsat på ackrediteringar för att erhålla ett bättre rykte. Lärare 4 menar däremot att varken svenska
arbetsgivare eller studenter har särskilt bra koll på vad dessa ackrediteringar innebär för
utbildningen och dess kvalitet. Snarare är det något som påverkar universitetet i form av
internationella samarbeten.
Lärare 3 menar att en akademisk examen kan vara en inträdesbiljett till de jobb som kräver
det. Samtidigt är det så många personer som har en ekonomexamen idag att det kan finnas
stora skillnader i kompetens och kunskap inom gruppen.
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” Man kan få en examen utan att anstränga sig särskilt mycket, sitta av
tiden eller se till att samarbeta med smarta människor. Så, så tror jag att
när man väl har fått den inträdesbiljetten att kunna söka jobben, så är det
sen mycket viktigare att kunna visa sina styrkor och att man är en bra
person att anställa och kan skapa nytta för företaget.”
Han menar också att en universitetsexamen idag inte är värd lika mycket som den var för 50
år sedan och att det inte längre är en kvalitetsstämpel att ha en utbildning. Vidare lyfter han
fram att flera av studenterna kanske istället skulle ha passat bättre på en yrkesutbildning men
att det går emot universitetets intresse av att få in många studenter för att få in mycket pengar.
” Men jag tror att vi, att samhället kanske skulle tjäna på att färre skulle
läsa på universitet men att det betydde något mer.”
Lärare 5 berättade att de försöker dels få ett bra rykte genom att hålla hög kvalitet så att
studenterna får jobb men även genom att hålla utbildningen relevant och visa att de tar
samhällets utmaningar på fullaste allvar. Han upplever att utbildningen idag är relevant för
arbetslivet men att det i framtiden kommer pratas mer om digitalisering, AI och ”internet of
things”. Han tror även att det skulle kunna ingå programmering i ekonomutbildningarna
framöver.
” …ju snabbare näringslivet förändras desto snabbare måste vi förändras
framöver också” (lärare 5)
Lärarna lyfter fram att det kan finnas en variation i hur relevanta kunskaperna som
studenterna får med sig upplevs beroende på vilken arbetsgivare de söker sig till. Olika
arbetsgivare har olika krav och förväntningar och utbildningens kunskaper är inte specifikt
anpassade. På samma sätt kan det finnas stora variationer mellan studenterna från samma
utbildning eftersom det alltid finns variationer inom gruppen. Dessa variationer menar lärare
5 gör det svårt att göra utbildningen helt relevant för en arbetsgivare, eftersom de praktiska
kompetenserna de efterfrågar varierar och utbildningen kan inte ge kompetenser som passar
alla olika typer av företag.
”… våra utbildningar är ju lite mer på en generell nivå och ger verktygen
för att man ska kunna komma in på vilken arbetsplats som helst liksom.
Men det specifika för varje yrke och varje arbetsplats liksom, det måste då
den arbetsplatsen ge.” (lärare 5)
En av de mer generella förmågorna som lärare 3 lyfter fram är kommunikationsförmågan och
förmågan att konsumera och producera smarta inlägg. Dessa förmågor tränas under
seminarium på utbildningen, vilket han menar liknar situationer de kommer stöta på i
arbetslivet. Däremot lyfter han fram att studenterna kanske inte alltid förstår att det är en del
av utbildningen utan deras fokus ligger på att plugga till tentan, när det egentligen är
förmågorna som är viktiga. Även förmågan att fortsätta lära lyfts fram som en viktig
kompetens för ekonomstudenterna och deras framtida arbetsliv. Lärare 1 menar att det
generellt sett är svårt att komma ihåg alla specifika kunskaper som lärs ut på universitetet
och därför blir förmågan till fortsatt lärande viktigt för arbetslivet.
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” Egentligen är ju hela universitetsutbildningen ett sätt att lära sig att lära
sig.” (lärare 1)
På samma sätt lyfter lärarna fram att allting förändras hela tiden och för att kunna utvecklas
och avancera inom en organisation måste de nyexaminerade ekonomerna hela tiden kunna
lära sig nya saker och kunna fortsätta utbildas. Det är inte heller särskilt troligt att studenterna
stannar inom samma organisation och därför blir förmågan att lära sig nya saker ännu
viktigare för ekonomerna.
” För det är ju inte så att när man har gått ut från universitetet är man ju
inte fullärd. Det är ju livslångt lärande.” (lärare 1)
” just det här att kunna ta ett eget ansvar för sin egen utbildning och sin
egen omskolning, kommer nog vara viktigare i ett mer snabbrörligt
näringsliv framöver, eller arbetsliv” (lärare 5)
4.2.3 Arbetsgivare
Arbetsgivarna menar att de praktiska kunskaperna saknas av de nyutbildade ekonomerna
men lyfter även fram att de förstår detta eftersom universitetsutbildningen är teoretisk.
Universitetsutbildningen anses av arbetsgivarna vara en bra utbildning på grund av dess
bredd, men det påverkar också anställningsbarheten enligt arbetsgivare 1. Hon menar att
bristen på praktik under utbildningen gör att de universitetsutbildade ekonomerna inte kan
börja arbeta praktiskt på en gång och att de som arbetsgivare inte fått chansen att möta dem
och se dem arbeta tidigare. Inom bank och revision har de hanterat bristen på specifika
kunskaper och praktisk erfarenhet genom interna utbildningar.
Inom revisionsbranschen har det funnits detaljerade krav på vilka kurser som ska finnas med
för de ekonomer som anställs hos dem. Samtidigt har detta inte varit ett krav i utbildningen
eftersom dessa kurser går att läsa till vid sidan av arbetet. Arbetsgivaren inom revision menar
dock att det har funnits en väldigt stark tradition inom ekonomutbildningen och att
utbildningen därför inte har förändrats särskilt mycket. I och med att utbildningen har
förändrats så lite har revisionsbyråerna kunnat bygga upp egna utbildningar för att
komplettera ekonomutbildningen eftersom de ekonomer de anställer generellt vet väldigt lite
om jobbet som revisor.
” Men visst säger vi ju väldigt ofta att det är så att man kan ingenting om
det egentliga jobbet tyvärr när man kommer ut som nyexaminerad.
Däremot så har man liksom, så upplever jag och så tror jag att det
fortfarande är, man har liksom tagit till sig ett sätt att läsa komplicerade
texter till exempel.” (arbetsgivare 2)
I och med att ekonomutbildningen är bred menar arbetsgivare 2 att revision blir en väldigt
liten del av den och studenterna får i princip inte med sig några specifika kunskaper om
revision. Hon diskuterar även att fördelen med en avsmalnad utbildning mot revision skulle
kunna vara en fördel kunskapsmässigt men en nackdel då urvalet för dem som arbetsgivare
skulle bli mindre.
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”…om vi liksom skulle ha en högskoleutbildning som revision så skulle ju
det vara fantastiskt men jag är ju också rädd att då skulle vi ju få ett så
smalt urval av dom som faktiskt är möjliga att anställa så det kanske inte
skulle vara någon fördel.” (arbetsgivare 2)
Digitaliseringen menar arbetsgivare 2 leder till att de analytiska förmågorna blir mer
efterfrågat hos ekonomerna och att det blir viktigare att utveckla dessa förmågor hos
studenterna. Detaljkunskaperna är en färskvara och därför anser hon inte att det skulle vara
någon fördel med ett ökat fokus på dessa. Fokus skulle snarare ligga på analytisk förmåga
och att kunna se samband. Denna typ av förmåga ansågs viktig även av de andra
arbetsgivarna, liksom kritiskt tänkande, social förmåga och kommunikationsförmåga. Med
den utveckling som sker på arbetsmarknaden ansåg arbetsgivare 3 att ekonomens roll med
att bara sitta och knacka siffror inte längre är aktuell. Idag är det viktigare att de har sociala
kompetenser och kan agera ansiktet utåt, samt ha en god analytisk förmåga för att förstå de
stora datamängder som de kommer hantera i arbetet.
Arbetsgivare 1 berättar att hon anser att den sociala biten är viktigast vid rekryteringen av
nya ekonomer, hur de fungerar i dialog med andra människor. Detta behöver inte innebära
att de måste vara väldigt utåtriktade, utan även introverta personer kan vara sociala. Hon
menar dock att det är lätt att bli påverkad av personer som är utåtriktade och karismatiska
men att det inte säger något om personens kompetens och förmåga att hantera arbetet.
Arbetsgivare 2 tycker istället att driv är ett av de viktigaste personliga dragen hos nyexaminerade ekonomer. Hon menar att idag är arbetsmarknaden ganska öppen och det kan
vara många sökande till en tjänst. Därför är det viktigt att kunna visa framfötterna och att
intresset för jobbet är stort vid en intervju. Vidare menar arbetsgivare 1 att ekonomerna på
dennes företag idag bli mer och mer ansiktet utåt så att tyngden inte ligger lika mycket på
den ekonomiska kunskapen, utan snarare andra förmågor.
Arbetsgivare 1 menar att studenternas anställningsbarhet påverkas beroende på vilket
universitet de har studerat vid. Hon tänker mycket på vilket universitet som studenterna
kommer ifrån och väljer hellre de som kommer från universitet med gott anseende. Detta
menar hon beror på att olika universitet har olika kvalitet när det gäller kursplaner, innehåll
och säkert också vad de har för lärare. Både arbetsgivare 2 och 3 menar däremot att vilket
universitet som ekonomerna har utbildat sig vid spelar mindre roll och att personen framför
dem är viktigare än olika universitets rykten.
”… jag skulle nog kolla upp universitetet, men personen som sitter framför
mig är viktigare.” (arbetsgivare 3)
Arbetsgivare 2 upplever dock inte att det är någon skillnad i kunskaper mellan anställda
examinerade från andra universitet. Detta tänker hon kan hänga ihop med att de ändå vet så
lite om jobbet när de är nyexaminerade att det gör liten skillnad varifrån de kommer. För att
kunna mäta studenterna på andra aspekter än enbart ämneskunskaperna menar alla
arbetsgivare att intervjuerna blir viktiga delar i rekryteringsprocessen för att få möta
individen och få en känsla för deras personligheter och sociala förmåga, även om en intervju
inte kan avslöja allt om personens egenskaper. Två av arbetsgivarna använder sig även av
olika typer av tester för att testa personlighetsaspekter eller olika typer av generiska
kompetenser.
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4. 3 Förväntningar på ekonomutbildningen och dess roll i att utveckla studenternas
kompetenser
4.3.1 Studenter och alumner
Universitetets har inget ansvar att lära ut andra typer av kompetenser än de teoretiska anser
student 1. På universitetet menar hon att lärandet är uppbyggt på eget ansvar och att det därför
främst är upp till individen att lära sig andra typer av kompetenser. Andra studenter anser
dock att universitetet har en roll i att utveckla andra typer av förmågor och kompetenser än
enbart de teoretiska. Student 4 anser att universitetet har ett ansvar i att utvecklas deras
generiska kompetenser och att utvecklingen av dessa borde börja tidigare än på universitetet.
”Asså jag tycker väl det, dom ska ju ändå förbereda en för arbetslivet. Sen
så tänker jag också att det är nånting som man ska börja på tidigare än
universitetet, att det är något man ska lära sig under hela skoltiden”
(student 4)
Även personlighetsdrag anser student 4 och 5 är viktigt för att vara anställningsbara. Därför
upplever de att universitetet bör ha en uppgift att utforma utbildningen för att framhäva och
utveckla vissa personliga egenskaper. Övriga studenter anser dock att personlighetsdrag är
något du föds med och som därför inte kan utvecklas på universitet. Student 3 menar att även
om universitetet inte har ett formellt ansvar att lära ut alla dessa kompetenser är det till deras
fördel om deras studenter går ut med dessa kunskaper. Det i sin tur skulle göra deras
studenterna mer attraktiva på arbetsmarknaden.
Alumn 1 anser att utbildningen bara har ett ansvar att lära ut en grund av ämneskunskaperna,
för att sedan lära sig resten på arbetsplatsen. Därmed menar hon att utbildningen inte har ett
ansvar att utveckla personliga egenskaper, utan att det mer blir en automatisk del av
utbildningen. Det är något som studenterna får med sig trots det inte är något fokus på det.
Däremot anser hon att det är bra att studenterna ställs inför många situationer som de annars
inte skulle göra. Universitetet är bra på att utmana studenterna, vilket kan hjälpa att utveckla
personliga drag.
”Så det är ju ganska häftigt egentligen, hur mycket man som ställs inför.
Universitet utmanar lite mer.” (Alumn 1)
Flera andra alumner tycker inte att det är utbildningens roll att utveckla personliga
egenskaper. Alumn 2 och 3 anser att det är upp till var och en att utveckla, men att individerna
kan se utbildningen som en chans att utveckla detta. Alumn 2 och 3 är även överens om att
det inte är universitetets roll att utveckla dom generiska förmågorna.
”Det är ju ganska svårt för ett universitet, tror jag, att säga att så här ska
du bete dig bland folk, för alla är ju olika också.” (student 2)
Alumn 5 tycker inte att det är universitetets ansvar att utveckla studenternas självkännedom,
utan det är upp till individen själv. Att informera om karriärvägar och yrkesval och på så sätt
utveckla en karriärkompetens anser alumn 3 vara utbildningens ansvarsområde. Hon anser
att det har varit bra med karriärsdagar som har anordnats på universitetet men att hon gärna
hade vilja haft möjligheten att prova på olika val också.
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4.3.2 Lärare
Lärarna anser att studenterna ska få med sig en grund av specifika ämneskunskaper för att
kunna skapa en förståelse att bygga vidare på. Lärare 4 menar också att universitetet har ett
stort ansvar att se till att studenterna har de kunskaper som efterfrågas och att det som lärs ut
är uppdaterat och aktuellt. Alla lärare förutom en ansåg att även om grundkunskaperna är
viktiga, så är utvecklingen av generiska kompetenser universitetets huvuduppgift. Lärare 4
anser däremot att det är universitetets huvudsakligen roll att lära ut ämneskunskaperna men
att de även har en roll att bidra till att det finns rimliga förutsättningar för att studenterna ska
kunna utveckla de olika generiska kompetenserna. Han anser dock att studenterna inte kan
läsa sig till att bli reflekterande individer. De måste istället få vara med i olika sammanhang
och även få möjligheten att lära sig av andra, vilket universitetet bör skapa förutsättningar
för.
” Ja blir inte en bättre fotbollsspelare av att jag läser en bok om fotboll.
Jag blir inte en mer teknisk fotbollsspelare för att jag läser en massa böcker
om fotboll. Jag måste ju ut och göra fotboll och se vad andra göra, vara
med. Så gäller det även inom ekonomi va. Är jag övertygad om. Att vara
med och jobba och kämpa. Det finns inga genvägar.” (lärare 4)
Att utveckla studenters självkänsla, driv och arbetsmoral menar lärare 2 kan vara ett sätt för
utbildningen i att möta arbetsgivarna i det de efterfrågar. Lärare 3 anser dock inte att
universitetet har något ansvar i att utveckla dessa olika personlighetsdrag. Det hade istället
varit bra om utbildningen kunde stötta studenterna i det, även om det i slutänden främst är
upp till den enskilda individen. Även om det inte finns ett uttalat mål att studenters
personlighetsdrag ska slipas fram under utbildningen, så anser lärarna att det är positivt om
det sker och att det mycket handlar om grundläggande aspekter som bemötande och
värdegrund för att skapa trygga individer.
Lärare 3 menar att en universitetsutbildning bör fokusera mer på generiska kunskaper och
förmågor och utveckla kunskapen att kunna se helheten och de stora dragen jämfört med en
yrkesutbildning. Han tycker att det är bra att yrkeshögskolorna finns och att vissa av
studenterna på universitetet nog borde ha gått en sådan utbildning istället, eftersom en
universitetsutbildning inte passar alla.
”Vad jag vet så finns det ingen direkt dialog mellan yrkeshögskolan och
traditionella högskolor, utan det är lite konkurrens snarare. Så det kanske
var ett misstag lite att skapa en egen myndighet för det där.” – lärare 3
Lärare 5 menar att utbildningen borde bli bättre på att utveckla självkännedomen hos
studenterna, att det ska ligga ett större fokus på detta. Lärare 3 anser att förmågan till fortsatt
lärande är en av grunderna som utbildningen ska hålla på med. Han tycker tyvärr att det ofta
blir för lite fokus på detta. Trots att han anser att utbildningen har ett ansvar anser han att
mycket av ansvaret ligger på individen själv på att utvecklas och bli bättre på att lära sig.
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4.3.3 Arbetsgivare
De flesta arbetsgivarna anser att det är universitetets huvudsakliga uppgift att utbilda inom
de generiska kompetenserna eftersom alla organisationer arbetar olika och universitetet kan
inte möta alla specifika kunskapskrav.
” självklart måste ekonomerna få den ekonomiska kontexten hur funkar
ekonomi i ett bolag, hur kan det se ut, vilka processer är viktiga, hur jobbar
man med ekonomi i relation till de hära generiska förmågorna. Men sen
tror jag inte att det är universitetets ansvar att lära allt specifikt, alltså allt
i vardagen.” (arbetsgivare 1)
Arbetsgivare 3 upplever dock att de generiska kompetenserna kan vara svåra för universitetet
att lära ut och att de snarare kommer med erfarenhet. Han anser dock ändå att universitetet
har en roll i att försöka utveckla dem. Den begränsade tiden som universitetet har till hands
under utbildningen menar han kan göra det svårt att utveckla de mer individuella förmågorna.
Han lyfter dock att det inte skulle vara en nackdel att ha andra typer av kurser som
komplement till de grundläggande ekonomikurserna.
”… det är ju inte så mycket mjuka ämnen i en ekonomutbildning utan
ekonomer gillar siffror.” (arbetsgivare 3)
Detta kopplar han också till att han anser att universitetet borde ha en roll i att utveckla den
emotionella intelligensen hos studenterna och att även denna skulle kunna utvecklas genom
kurser med mer ”mjuka ämnen”. På detta sätt menar han att de skulle skapa en större och mer
relevant bredd av kunskaper hos studenterna.
Arbetsgivare 1 anser att universitetet har eller bör ha en roll i att utveckla studenternas
personlighetsdrag genom att låta dem utsättas för situationer där de kan utvecklas, till
exempel grupparbeten. Däremot anser hon inte att universitetet har någon roll i att utveckla
studenternas självkännedom eftersom hon upplever att detta är något som grundas i yngre
åldrar. Enligt arbetsgivare 2 är det dock inte alls universitetets ansvar att försöka utveckla
studenternas personlighetsdrag, utan det menar hon är upp till individen själv. Hon tror inte
heller att självkännedom är något som utvecklas hos studenterna under universitetstiden men
att det hade varit bra om den kunde utvecklas då.
Förmågan till fortsatt lärande anser alla arbetsgivare att universitetet har en roll i att utveckla
hos studenterna och att det är något som de lyckas bra med.
” Sen är det klart att det blir en annan situation att inte bara lära sig för
en tenta, utan även att lära sig att förstå saker.” (Arbetsgivare 2)
4.4 Ekonomutbildningens intressenters och deras påverkan på utbildningen
4.4.1 Studenter och alumner
Alumner och studenter anser att universitetet har en roll att tillgodose alla sina intressenter
och bör därför ha en balans mellan många olika intressen när utbildningen utformas. De
menar att arbetsgivarnas intressen gällande studenternas kunskaper bör tillgodoses för att se
till att studenterna är anställningsbara. På så sätt ser de till studenternas intressen till viss del.
Student 5 anser också att studenternas intressen ska tillgodoses genom hänsyn till pedagogik
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och upplärning för att universitetet ska vara en miljö där studenterna trivs och vill fortsätta
studera. Samtidigt menar hon att utbildningen måste bibehålla en vetenskaplig grund. Genom
att göra studenterna anställningsbara med en vetenskaplig grund tillgodoses även samhällets
intressen.
4.4.2 Lärare
Lärarna anser att ett universitet har många intressenter vars intressen ska tillgodoses.
Företagsekonomi är ett brett ämne och för att säkerställa att studenterna är anställningsbara
måste både de grundläggande och de analytiska kompetenserna finnas. Ledande för hur
ekonomutbildningen utformas menar lärare 4 är de kompetenser som studenternas
huvudsakliga arbetsgivare efterfrågar. För att få kunskap om vad branschen efterfrågar
använder sig två av universiteten så kallade corporate advisory boards med representanter
från det lokala näringslivet. Representanterna har inget direkt inflytande på enskilda delar
utan har snarare möjlighet att komma med synpunkter på helheten. På detta sätt kan
universitetet få signaler om vad näringslivet upplever att de nyexaminerade studenter saknar
för kompetenser som är relevanta för arbetslivet. Lärare 3 förtydligar dock att även om
informationen från näringslivet är användbar så är universitetet många gånger mer inlästa på
framtidens behov tack vare att det är på universitetet forskningen görs, som sedan sprider sig
till näringslivet.
” jag tycker inte man ska överdriva deras förståelse för morgondagens
behov i kunskap, det tror jag inte att de är särskilt bra på.” (lärare 3)
Lärare 3 tycker att utbildningen främst ska utformas för samhället och den högre
kunskapsnivån. Han lyfter dock fram att de även utbildar för den enskilda individen, för att
möjliggöra ett intressant jobb och en givande karriär. Men han anser framförallt att:
”… i stort sett är det ett samhällsansvar vi har och då är det ju ännu
viktigare att vi utbildar kanske inte det som enskilda individer vill ha eller
enskilda företag vill ha utan det som tillsammans bildar en större nytta.”
(lärare 3)
Lärare 4 och 5 anser att ekonomutbildningen inte bara se till vad studenterna vill ha, utan
utbildningen måste utformas med studentens bästa i åtanke genom att även utforma den för
att även tillgodose arbetsgivarnas och samhällets efterfrågan.
” studenten måste stå i fokus. Gör den det så, studentens intresse är ju att
utbildningen är samhällsrelevant och relevant för arbetsmarknaden.”
(lärare 5)
Ekonomutbildningen är och har varit väldigt styrd av revisionsbranschen och de krav som
har funnits för att kunna bli revisor. Detta menar lärare 1 har inneburit att om utbildningen
inte har kunnat leda till en karriär som revisor så hade de inte fått lika många som sökt
utbildningen. Därför har de anpassat ekonomutbildningen efter revisorsbranschens krav.
Anpassningen har inneburit att det funnits ett begränsat spelutrymme i upplägget för
utbildningen, men hon tror att med de förändrade kraven för revisorsyrket möjliggörs en ökad
flexibilitet i vilka kurser ekonomutbildningen ska innehålla.
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Lärare 3 berättar att det är tre grupper som kommer med input till ekonomutbildningen. En
grupp lärare och chefer har ansvaret och får input från kollegiet, ackrediteringsorgan och en
corporate advisory board som består av 15 - 20 personer som representerar näringslivet.
Ackrediteringsorganet har en påverkan eftersom universitetet där lärare 3 jobbar på är
ackrediterat och därmed måste följa dess organs krav på utveckling inom utbildningen för att
få behålla sina ackrediteringar.
4.4.3 Arbetsgivare
Arbetsgivare 1 tycker att ekonomutbildningen borde utformas baserat på studenternas
intressen då det är de som väljer vad de ska läsa. När samhället blir mer individualiserat tror
hon att universiteten kommer behöva anpassa sig för att locka studenter. Hon anser att idag
tänker universiteten mycket på samhället och arbetsgivarna men att de bör även ha en
intressant och relevant kursplan som attraherar rätt personer, och så klart i relation till vad
samhället behöver.
” Jag tror att universitetet måste satsa på att bli väldigt skickliga på att få
med alla tre, både individen, både företagen och samhället i stort.”
(arbetsgivare 1)
Arbetsgivare 2 menar att studenterna går utbildningen för att få jobb som de inte annars skulle
kunna få och då handlar det kanske främst om att den skapas för arbetsgivarna. Samtidigt
kan det inte ses som några beställningsutbildningar, för då skulle företagen kunna ta personer
direkt från gymnasiet och ge dem de kompetenser som företaget behöver. Därför menar
arbetsgivare 2 att hon snarare tror att den utformas främst för samhället i och med att
samhället behöver olika typer av kompetenser och att utbildningen är finansierad av
samhället. Hon tillägger även att i andra länder där individen betalar själv kanske
utbildningarna utformas huvudsakligen för studenten.
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5. ANALYS
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att analyseras. Analysen har sin
utgångspunkt i den framtagna teoretiska referensramen där tidigare forskning och
intressentteorin har presenterats. Detta för att möjliggöra en jämförelse mellan teori och
insamlad empiri.
5.1 Inledande analys
Resultatet gällande utbildningens relevans och ekonomernas anställningsbarhet blev
svårtolkat eftersom det fanns en osäkerhet i svaren från informanterna. När tolkning gjordes
på hur de svarade och inte bara vad de svarade upptäcktes en stor osäkerhet. Det var få som
hade säkra svar på frågorna, istället uttryckte de främst vad de trodde och tyckte. Några av
lärarna hänvisade till kursplaner och utbildningsplaner men annars förmedlades liten kunskap
om lagtexten och dess efterlevnad i kursplanen från informanterna. Därmed hade de sällan
något att underbygga sina åsikter med och de lyfte främst fram sitt tyckande i frågan, vilket
visar på en osäkerhet gällande frågan om utbildningens relevans och utbildningens syfte.
Osäkerheten bland informanterna ledde till att en diskrepans uppstod mellan arbetsgivare,
studenter och universitetslärare gällande ekonomutbildningens syfte. Denna osäkerhet som
leder till tyckande riskerar att göra det svårt att skapa en optimal utbildning för studenterna
eftersom det inte finns någon tydlig grund att utgå från. Sedan kan det diskuteras om denna
osäkerhet beror på brister i lagtexten eller de som tolkar lagtexten. I och med att lagtexten
enbart utgör en grundnivå tillåts tolkningar, där osäkerhet och tyckande kan uppstå. Här kan
ackrediteringsorganen ha en viktig roll genom att de ställer upp egna krav för att uppnå
kriterierna, vilket kan förtydliga de krav som finns på universitetet och de värde det ska
tillföra. Genom att uppnå en optimal utbildning skulle studenterna bli mer anställningsbara
då de får högre förutsättningar för att lyckas på sin valda arbetsplats, till fördel för sig själva,
arbetsgivarna, samhället och ekonomin.
5.2 Ekonomutbildningens förutsättningar
Den ideala ekonomutbildningen borde ge en kombination av grundläggande praktiska och
teoretiska ämneskunskaper, en specifik specialisering som gör studenterna attraktiva för
specifika arbetsgivare och en utbildning som är gångbar internationellt. Utöver detta bör den
även bidra med en viss status för studenterna och nätverk som kan öka deras anställningsbarhet och ge en möjlighet till utveckling inom arbetslivet. Allt detta lyfts fram av
informanterna från alla grupper som viktiga aspekter för att vara anställningsbar, men med
olika tyngdpunkt på olika egenskaper. Dessa olika egenskaper stämmer även överens med de
grundläggande kriterier som Knight och York (2004). Det medför även att dessa förmågor
inte bara är viktiga för att vara anställningsbar i den meningen att studenten ska få en
anställning, utan också för att kunna skapa värde och lyckas i arbetslivet.
Informanterna menar dock att även om alla kriterier är viktiga för att vara anställningsbar så
saknas mycket av det på utbildningen. Ekonomutbildningen ger grunden för dessa
kompetenser men verkar inte nå fram till att skapa det extra värde som tydligt särskiljer
universitetsutbildade ekonomer. Ekonomutbildningen har möjligheten att bidra med en miljö
som skapar ett stort mervärde och som gör studenterna konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Detta genom att skapa en miljö och kultur där studenterna kan utvecklas. En
stimulerande miljö med framstående föreläsare och tydlig koppling till arbetslivet skulle
kunna bidra till att öka värdet, liksom status i form av ackrediteringar. Statusen kan ses som
beroende av den kultur och miljö som finns på universitetet. Även om det inte lyfts fram som
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något väsentligt av informanterna är det inte troligt att studenter och arbetsgivare skulle tacka
nej till det mervärde som detta kan tillföra.
Eftersom utbildningen verkar ha svårt att uppfylla bilden av en optimal utbildning krävs en
kritisk granskning av utbildningens utformning. Ekonomutbildningen har svårt att visa sin
tydliga positionering och många intressenter har ingen klar bild av utbildningens värde.
Skolan är idag inte marknadsanpassad med endast ett fåtal universitets som rustat sig med
ackrediteringar (Hunt, 2015). Idag granskas de icke ackrediterade universiteten bara av den
statliga förordnade kvalitetsgranskningen (UKÄ, 2017). De har alltså bara ett intresse av att
följa lagens krav på utbildningen. Det finns därmed inga andra organ eller organisationer som
kan motivera dem till att skapa en ännu bättre och mer värdefull utbildning. Studenter och
arbetsgivare har liten makt att påverka utbildningen och det blir därmed normgivarna som
bestämmer riktlinjerna. Lagens krav utgör miniminivåer som sedan tolkas av de som skapar
utbildningen och kurserna inom denna. Utrymmet för tolkning skapar utrymme för osäkerhet
och kan i förlängningen vara det som leder till ett lägre värde för utbildningen och missnöjda
intressenter.
5.3 Ekonomutbildningens bidrag till studenternas anställningsbarhet
Anställningsbarhet kan innebära olika saker för olika individer. Informanterna tycker olika
om kriterierna för att vara anställningsbar som har tagits fram av Moreland (2006). Vissa
uppfattar anställningsbarhet som att individen helt enkelt får en anställning efter studierna
medan andra ser att det handlar om mer än att bara få ett jobb. Det handlar om att individen
har goda förutsättningar för att lyckas och bli en bra ekonom. Ett flertal lärare tycker att deras
studenter är att anse som anställningsbara eftersom de får jobb efter examen och ser därför
detta som ett kvitto på att utbildningen gör ekonomstudenterna anställningsbara. Andra
informanter lyfter bland annat högkonjunktur som en anledning till att efterfrågan är stor på
ekonomer och att detta påverkar anställningsbarheten. Det är alltså inte bara utbildningens
relevans som påverkar om de nyexaminerade får en anställning. Därmed kan det ifrågasättas
om de nyexaminerade ekonomerna är anställningsbara enbart grundat på premissen att de får
en anställning. Moreland (2006) menar att anställningsbarhet innehåller mer än att bara få en
anställning. Det är färdigheter och kunskaper som gör att en person även kan lyckas på arbetet
(Finch, Peacock, Levallet & Foster, 2016) citerat från (Moreland, 2006, p. 21), vilket också
är definitionen i detta examensarbete. Därmed måste fler aspekter gällande de nyexaminerade
ekonomernas kompetenser och förutsättningar på arbetet tas i beaktande än att de enbart får
en anställning, vilket riskerar att ge en förenklad bild av anställningsbarhet.
5.4 Konflikten mellan teoretisk och praktisk kunskap
En hög kunskap om ämnet anser Hamburg & van der Velden (2015) har ett högt signalvärde
för arbetsgivarna. Hög kunskap indikerar på kortare tider för upplärning på jobbet och
därmed lägre kostnader för arbetsgivaren. Alla informanter var överens om att universitet
gav dem en god grund i ekonomiska ämneskunskaper. Samtidigt lyfte de flesta fram att
ekonomi är ett så brett ämne att det inte kan göras yrkesspecifikt. Detta visade sig vid
intervjuerna med arbetsgivarna som alla lyfte att det tar tid att lära de nyexaminerade
ekonomerna att omvandla sina teoretiska kunskaper i praktiken. Dessa kunskaper ansågs
därför inte särskilt relevanta för arbetsgivarna att mäta studenterna på som Dacre Pool och
Sewell (2007) tidigare menat. Istället lyftes personlighet och generiska förmågor som
viktigare aspekter vid rekryteringen av nyexaminerade ekonomer. Detta stämmer också med
tidigare studier som visade att denna typ av kompetenser blir viktigare när arbetsmiljön
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förändras (De Villers, 2010; Russel et al, 2000; FAR, 2016), att arbetsgivarna mäter de
nyexaminerade på andra kunskaper än ämneskunskaper.
Olika intressentgrupper har olika syn på hur en organisation ska utformas (Deegan &
Unerman, 2011). Det har därför varit väsentligt att ta hänsyn till flera intressentgruppers syn
på utbildningens relevans. Bui och Porter (2010) menade att arbetsgivare och lärare tenderar
att ha olika åsikter om vilka kompetenser en nyexaminerad ekonom ska ha. Detta stämmer
inte överens med resultaten från detta examensarbete. De var alla överens om att de kriterier
som har ställts upp av Knight och York (2004) är relevanta för att vara anställningsbar och
att för stort fokus på specifika kunskaper skulle ge mindre möjlighet till den fördjupade
kunskap som universitetsutbildningen eftersträvar. Trots att arbetsgivarna och lärarna verkar
vara överens om att bredden i universitetsutbildningen är det viktigaste och att utbildningen
skapade anställningsbara ekonomer uppstod det en konflikt med dessa uppfattningar när
studenter och alumner intervjuades. Dessa intressentgrupper upplever till skillnad från
lärarna och arbetsgivarna att de inte känner sig anställningsbara med enbart utbildningen och
att det finns ett utbildningsgap. De saknar kunskaper som de upplever att arbetsgivare
efterfrågar, framförallt praktiska kompetenser som gör att de snabbare kan komma in i arbete.
När arbetsgivarna tillfrågades visade det sig också att även om de sa sig vara nöjda med
universitetsutbildningen var praktiska kompetenser något de saknade. Även Bui och Porter
(2010) menade att det finns en motsättning mellan intressentgrupper gällande om en
universitetsutbildning ska lära ut specifika kunskaper för en arbetsplats eller om den ska
förbereda studenter för fortsatt lärande och kompetenser som går att tillämpa på många
arbetsplatser. Samtidigt fanns det hos arbetsgivarna som enskild grupp även en konflikt
mellan att uppskatta bredden och den fördjupade kunskapen som universitetsutbildade
ekonomer har och de nackdelar som uppstår för företaget i form av ökad upplärningstid på
arbetsplatsen. De uppskattar den analytiska förmågan och bredd i kunskaper som
universitetsutbildade ekonomer för med sig till arbetsplatsen. Men denna typ av kompetenser
innebär också att det krävs en längre upplärningstid för att kunna arbeta praktiskt.
Konflikten mellan praktisk kunskap och teoretiskt fördjupad kunskap är extra tydlig hos
arbetsgivaren som anställer verksamhetsnära ekonomer. De värdesätter att de nyanställda
snabbt kan komma igång och jobba, vilket kan vara svårt när de kommer från en helt teoretisk
bakgrund. Därmed såg de en fördel med yrkesutbildningarnas många praktikmöjligheter och
använder ofta detta som rekryteringskanal. Praktiken ger studenter en möjlighet att få in en
fot på arbetsplatsen och lära sig det praktiska arbetet på ett företag. Arbetsgivare ansåg också
att praktik var ett bra sätt för studenter att få praktisk kunskap och erfarenhet och få kontakt
med företaget, vilket stämmer överens med Hernández-March et al. (2009) syn på att praktik
gör studenterna mer attraktiva för en anställning. Vidare kan synen på arbetsgivare som en
enskild intressentgrupp ifrågasättas, eftersom svaren från arbetsgivarna i detta examensarbete
tyder på att olika arbetsgivare har olika syn på vilka kompetenser de efterfrågar och hur
relevanta kompetenserna är. Precis som vissa lärare menar att kompetensernas relevans för
arbetsmarknaden beror på vilken arbetsgivare studenterna kommer till.
Intervjuade arbetsgivare talar främst utifrån perspektivet nyanställda ekonomer på
inträdesjobb inom ekonomi. En av lärarna lyfter fram att det kan vara just på det första jobbet
som det uppstår en krock för de nyexaminerade. De förväntas direkt kunna komma igång att
arbeta i olika system som de inte fått någon kunskap i och att de nyexaminerade då upplever
att det finns ett gap mellan utbildningen och arbetslivet. I början av en anställning på ett
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inträdesjobb som ekonom är det ofta de praktiska kunskaperna som främst behövs för att
klara arbetet och det kan vara på grund av detta som avsaknaden av denna kunskap
uppmärksammas mest. Här är det alltså den typ av kompetenser som Fouchét (2013) och
FAR (2016) menar inte kommer efterfrågas i framtiden fortfarande det dominerande. Detta
innebär att universitets försök, att som lärarna menar, utvecklas inför framtiden och skapa
förutsättningar för att utvecklas i karriären leder till att studenterna vid sin examen riskerar
att inte ha de kompetenser som efterfrågas. Även studenterna och alumnerna som
intervjuades har främst erfarenhet från denna typ av inträdesjobb, vilket kan förklara deras
känsla av en avsaknad av dessa kompetenser. De djupare kunskaper som lärare diskuterar är
de viktigaste, analytisk förmåga och kritiskt tänkande, blir troligtvis viktigare när de har
arbetat ett tag och det är inte förrän då de upplever dessa kompetenser som relevanta och
känner att utbildningen har bidragit till detta. Bebbington och Larrinaga (2014) menar att
utbildningen ska fokusera mer på de kompetenser som behövs för att bli framgångsrik istället
för på innehållet i kurserna. Detta lyftes fram av en av lärarna som en förklaring till deras
fokus på andra typer av kompetenser än de yrkesspecifika och praktiska kunskaperna.
Det är inte bara arbetsgivaren som anställer verksamhetsnära ekonomerna som anser att
praktiken är värdefull för nyexaminerade ekonomer. Även de övriga arbetsgivarna lyfte att
de anser att praktik är en fördel med tanke på den praktiska erfarenhet det ger och den
möjlighet den ger studenterna att komma i kontakt med företaget. Praktiken kan ses som ett
alternativ till arbetserfarenhet, vilket är något som Hernandez-March et al. (2009) fann att
nyexaminerade studenter saknade men som gör dem mer attraktiva för en anställning. På så
sätt kan gapet gällande praktisk erfarenhet minska. Bristen på praktik och praktisk
anknytning var också en av de saker som studenterna saknade mest från utbildningen. De
anser att det är något som skulle öka deras kunskaper om ekonomiämnet, vilket stämmer
överens med Narayanan & Olks (2010) uppfattning, att praktik under utbildningen kan hjälpa
studenter att förvärva yrkesrelevanta kunskaper. Det finns alltså en stor efterfrågan på praktik
från både student-, alumn- och arbetsgivargruppen. De tror att en ökning av praktik på
utbildningen skulle utveckla många kompetenser och öka de nyexaminerades anställningsbarhet. Frågan om praktik skapar en stor diskrepans mellan de olika intressentgrupperna, när
lärarnas åsikter tas in. Medan universitetslärare menar att utbildningen inte ska fokusera på
specifika ämneskunskaper och inte på en praktisk utlärning så anser de andra respondenterna
att detta är en stor del av avsaknaden på utbildningen. Samtidigt går det att diskutera om den
typ av praktisk kunskap som många av studenterna och alumnerna efterfrågar är relevant för
en akademisk utbildning.
En av lärarna lyfte att en del av de studenter som läser ekonomutbildningen egentligen kanske
hade passat bättre på en yrkesutbildning eftersom universitetet syftar till att lära ut andra
förmågor än ämneskunskaperna och mer praktiska kunskaper. Om universitetet och
yrkeshögskolorna inte hade varit konkurrenter hade de istället kunnat samarbeta och erbjuda
studenterna den utbildningen som passar dem bäst. Flertalet studenter som intervjuades
upplevde att de hade velat ha mer praktiska kunskaper för att bli mer anställningsbara.
Samtidigt visste de flesta av dem inte vad skillnaden var mellan en yrkesutbildning och en
universitetsutbildning inom ekonomi. Det finns därmed en risk att en del studenter som läser
ekonomi på universitetet borde ha läst en yrkesutbildning inom ekonomi istället, om de hade
vetat att de hade en större möjlighet till praktiska kunskaper där. Lärarna menar att det finns
en distinkt skillnad mellan universitetsutbildningens akademiska inriktning och yrkesutbildningarnas praktiska inriktning. Lennartsson (2018) menar att nyexaminerade ekonomer
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idag får konkurrera med personer med annan typ av utbildning om de klassiska ekonomjobben. En osäkerhet hos de nyexaminerade ekonomerna gällande vad som skiljer dem från
andra de konkurrerar med kan leda till en minskad anställningsbarhet och känslan av minskad
anställningsbarhet och missnöje med utbildningen. Om studenterna inte kan se mervärdet i
att gå en ekonomutbildning på universitetet istället för en annan finns det risk att de väljer
bort universitetsutbildningen.
5.5 Utbildningsgap eller förväntningsgap?
Redan 2003 fann de i USA att det fanns ett utbildningsgap och att arbetsgivarna inte var
nöjda med de kompetenser som utbildningen bidrog med (Association, 2003). Ändå verkar
det än idag finnas en brist gällande utbildningens relevans för arbetsmarknaden (FAR, 2016).
Till skillnad från Bebbington et al (2014), fanns det i detta examensarbete inga indikationer
på att det stora problemet är att kursinnehållet i utbildningen är för smalt och inte uppdateras
nog ofta. Även om det lyftes fram av några av informanterna i varje grupp att innehållet i
utbildningen var trögföränderligt. Snarare verkar de flesta vara överens om att utbildningen
ger en bra och bred grund. Ändå är studenterna som tidigare nämnt inte helt nöjda och flera
av dem anser att de inte känner sig anställningsbara med bara sin utbildning, att det krävs
praktisk erfarenhet. Detta tyder på att det finns ett utbildningsgap. Från studenternas sida
verkar dock detta utbildningsgap främst handla om ett förväntningsgap. De har en förväntan
om att kunna komma ut och jobba praktiskt efter utbildningen och blir missnöjda över att de
upplever att arbetsgivare inte efterfrågar de kompetenser de fått med sig från utbildningen
och att de måste omvandla sin teoretiska kunskap till praktik på arbetet. Detta förväntningsgap riskerar alltså att leda till att studenter och alumner inte är nöjda med sin utbildning.
Engwall (2007) menar att det är viktigt för universitetet med nöjda studenter och blir mer
viktigt ju högre konkurrensen om studenterna blir. En av lärarna lyfte att nöjda alumner är
den bästa reklamen för utbildningen. En av Chapleo och Simms (2010) kriterier för hur viktig
en intressent är för universitet är dess påverkan över universitetets förmåga att rekrytera och
bibehålla studenter. Missnöjda studenter och alumner skulle alltså i förlängningen kunna leda
till att intresset för ekonomutbildningen minskar om andra utbildningar visar sig ge högre
anställningsbarhet för de yrken studenterna efterfrågar.
Bland arbetsgivarna kan även en viss tveksamhet till ekonomutbildningens relevans för
arbetsplatsen skönjas, även om de själva menar att en genomförd ekonomutbildning är ett
kvitto på goda kunskaper inom området. Arbetsgivarna ser det som en stor fördel om de har
gjort praktik på arbetsplatsen. En av arbetsgivarna genomförde även egna tester på arbetssökande för att mäta om individerna har de förmågor som de efterfrågar. Ett examensbevis
från en ekonomutbildning verkar alltså inte räcka för att få en anställning som ekonom idag.
Inte heller verkar arbetsgivarna ha ett förtroende att de nyexaminerades betyg är ett bra mått
på deras kunskaper. Dessa anställningsprocesser i kombination med det upplevda behovet av
interna utbildningar tyder trots allt på att de upplever att det finns en brist hos utbildningen.
En förklaring skulle kunna vara att den förändring som har skett på arbetsmarknaden (De
Villers, 2010) skapar behovet av mer information än enbart ett examensbevis. Eftersom det
hos arbetsgivarna finns en osäkerhet i hur stort ansvar ekonomutbildningen har i att utveckla
olika typer av förmågor så kan de uppleva att det blir viktigare att testa eller möta de
nyexaminerade ekonomerna själva för att kunna utvärdera dem. När arbetsmarknaden
förändras mot att efterfråga mer ”mjuka förmågor” snarare än specifik kunskap, ökar behovet
för universitetet att kunna påvisa sina studenters kompetenser och ge signaler om kvaliteten
på utbildningens innehåll. Det skulle även kunna vara ett tecken på, som ett flertal lärare lyfte
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fram, att ekonomutbildningen är en väldigt bred utbildning och att det därmed finns en stor
variation i kunskaper hos de som tar sin examen. En av lärarna menade också att det inte är
ett lika stort värde i en universitetsutbildning idag som det har varit tidigare eftersom i princip
alla har möjlighet att läsa på universitet. Att värdet av utbildningen blir utarmat. Därför är
det viktigt för utbildningen att förmedla sitt värde och bevisa att en högre utbildning bidrar
med något extra.
När det inte bara kommer andra utbildningar som konkurrerar med ekonomutbildningen, utan
även samhället förändras, blir både konkurrensen för jobben större för ekonomerna och
konkurrensen om studenterna ökar för universiteten (Lennartsson, 2018). Fouchét (2013)
menade att utbildningsgapet kommer öka eftersom arbetsmarknaden för ekonomer förändras.
En anledning till detta kan vara skiftet från enbart ämneskunskaper till generiska kunskaper
och andra typer av kunskaper som krävs i nutidens och framtidens tjänstemarknad. Lärarna
anser att fokus under ekonomutbildningen ligger på att utveckla denna typ av värdeskapande
kompetenser hos studenterna. Samtidigt hade arbetsgivare och studenter många gånger svårt
att avgöra vad som skiljer de universitetsutbildade ekonomerna från yrkesutbildade. För att
möta det förändrade landskapet som de nyexaminerade ekonomerna kommer ut till och
minska utbildningsgapet verkar en ökad tydlighet och kommunikation från universitetet vara
viktigare än att de ändrar de faktiska kompetenser de lär ut.
5.6 Utbildningens roll och ansvar
Även om arbetsgivarna och lärarna var överens om att det är andra förmågor som är viktiga
idag, än enbart ämneskunskaper, fanns det en stor skillnad i synen på vilka av dessa förmågor
som universitetet har en uppgift att utveckla. Till exempel lyftes personlighet som en viktig
variabel vid rekryteringen av nyexaminerade ekonomer, vilket stämmer med Rosenberg et al
(2012) och Beaumont et el (2016) som menade att de personliga egenskaperna är viktiga för
att vara anställningsbar. Trots det ansåg de flesta informanter att universitetet inte kan
utveckla denna typ av förmåga. Om personligheten är det viktigaste vid rekrytering av
nyexaminerade ekonomer men detta inte är något som universitetet kan utveckla hos
studenterna lyfter det ännu en gång frågan om värdet av en universitetsutbildning. Samtidigt
var det vissa informanter, både bland lärare samt studenter och alumner som menade att
utbildningen kunde och hade utvecklat personligheten hos studenter. Framförallt lyftes
förmågan att utveckla arbetsmoral och självförtroende som något som kan utvecklas under
universitetstiden, vilket både Beaumont et al. (2016) och Rosenberg et al (2012) har funnit
är viktigt för anställningsbarheten. Dessa egenskaper utvecklades framförallt inte genom
medveten inlärning utan som en biprodukt av upplägget på en universitetsutbildning, med
grupparbeten, seminarier och stort eget ansvar som informanterna menar utvecklar detta.
Detta visar på att miljön och utformningen på en utbildning har möjlighet att utveckla mer
förmågor än när fokus bara ligger på innehållet i kurserna.
På samma sätt är informanterna oense om universitetets roll och ansvar i att utveckla självkännedom hos studenterna. Trots detta lyfts även detta som en viktig förmåga att ha för att
vara anställningsbar, från i stort sett alla informanter. Detta lyfts, likt de generiska kompetenserna, som viktiga förmågor att ha i dagens föränderliga samhälle, vilket stämmer med
tidigare forskning (Clarke, 2018; Howieson, 2003; Dacre Pool & Sewell, 2007). Förmågan
till fortsatt lärande menade de flesta informanter att universitetet skapade genom det egna
ansvaret för inlärning. Samtidigt fick dessa förmågor litet utrymme i informanternas svar om
vad de ansåg vara viktiga kompetenser. Detta i jämförelse med vikten tidigare studier har
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tillskrivit denna förmåga för att vara anställningsbar (Clarke, 2018; Helyer & Lee, 2014;
Dacre Pool & Sewell, 2007). Tidigare studier har också visat på att ha emotionell intelligens
och förmågan att fortsätta lära kommer vara viktig i framtidens föränderliga och tjänstedrivna
värld (Dacre Pool & Sewell, 2007; Clarke, 2018). Lärarna uttrycker flera gånger att de inte
bara utbildar för dagens arbetsmarknad utan att de även vill rusta studenterna för framtiden
och för att kunna utvecklas på arbetsmarknaden. Här lyfter en av arbetsgivarna just vikten av
den emotionella intelligensen då han menade att kundbemötandet blir allt viktigare för
ekonomer. Det handlar inte längre om att enbart hantera siffror, utan ekonomerna ska kunna
hantera människor också. Där lyfter han fram att universitetet skulle kunna bli mer relevanta
för arbetsmarknaden genom att införa mer ”mjuka förmågor”.
Det finns även stora skillnader mellan intressentgruppernas syn på utbildningens ansvar att
lära ut generiska kompetenser. Arbetsgivarna är osäkra om det är ekonomutbildningens roll
att lära ut generiska kompetenser eller om det är kunskaper som studenterna får med sig från
erfarenhet på jobbet. Lärarna däremot ser ingen tveksamhet i att det är universitetets ansvar
att lära ut generiska kompetenser. De säger att det finns i kraven för universitetet att lära ut.
Vilket även nämns i 1 kap. 8 § högskolelagen, att utbildningen ska utveckla studenternas
förmåga att arbeta självständigt, använda kritiska bedömningar samt öka förmågan för
problemlösningar. Detta visar på att arbetsgivarna inte har koll på vad som faktiskt är
universitetets ansvar enligt lag och vad de har rätt att förvänta sig av en ekonom med examen
från universitetet. Flera lärare anser att utbildningarna måste utvecklas mer för att bidra till
dessa kompetenser och att det ska finnas förutsättningar för de studerande att alltid utveckla
detta. Flera studenterna är också osäkra om det är något som utbildningen ska fokusera på.
En student är däremot säker på ett det är utbildningens ansvar eftersom utbildningen finns
till för att förbereda studenterna inför arbetslivet, och dessa kompetenser är något som
arbetslivet efterfrågar. Som 1 kap. 9 § Högskolelagen även nämner är det utbildningens
ansvar att utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet.
Universitetsutbildningen har ett ansvar att ta hänsyn till efterfrågan från organisationens
intressenter och några av de viktigaste intressenterna är studenter, arbetsgivare, anställda och
regeringen (Chapleo & Simms, 2010; Brown, 2008; Engwall, 2007; Björkquist, 2008).
Lärarna menar att det finns många intressenter att tillgodose och att en anställningsbar
ekonom för en arbetsgivare kanske inte är det för en annan. Även om det är svårt att tillgodose
allas intressen lyfter lärarna fram att det finns flera samarbeten med olika arbetsgivare och
hela näringslivet. Detta går emot tidigare studier som visar på att utbildningen saknar ett
samarbete med branschen vid utformningen av utbildningen (Crawford, Helliar & Monk,
2013). Studenter och alumner däremot önskade ett större samarbete med arbetsmarknaden.
De efterfrågade mer information om olika yrken och hade gärna sett en större närvaro från
arbetslivet, till exempel genom föreläsningar av representanter för olika branscher. De menar
även att ett större samarbete kan leda till deras kunskaper blir mer relevanta för arbetslivet.
Däremot kom det tydligt fram att finns det en bransch som har haft större påverkan än de
andra branscherna på utbildningen och det är revisionsbranschen. Baserat på revisionsbranschens krav har utbildningen utformats för att införa kurser som behövs för att bli revisor.
Arbetsgivarnas ser inte avsaknaden på samarbete på samma sätt. En arbetsgivare menar om
utbildningen utformas för mycket efter arbetsgivarnas intressen, att det blir en slags
beställningsvara, så hade arbetsgivarna istället kunnat ta studenter direkt från gymnasiet och
själva ge dem de kompetenser som de behöver. Arbetsgivarna menar att det viktigaste är att
utbildningen behåller sin teoretiska grund men att de även bör se över arbetsmarknadens
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efterfråga för att innehållet i utbildningen ska fortsätta vara relevant, för att de nyexaminerade
ekonomerna ska ha relevanta kunskaper och anses som anställningsbara på marknaden.
5.7 Ackrediteringens roll i att överbrygga gapet
Informanterna uttryckte bara ett troende om universitetets roll att utveckla olika typer av
kompetenser. Det var dock sällan de uttryckte sig säkert om vilket ansvar universitetet har
och de få som gjorde det arbetade alltid på universitetet. Av de 19 personer som intervjuades
var det bara en som nämnde de lagstadgade kraven. Det är regeringen och riksdagen som
bestämmer vilka lagar, regler, mål och riktlinjer som ska gälla på universitetsutbildningarna
(UKÄ, 2017), men det verkar inte finnas någon medvetenhet om detta bland universitets
intressenter, att det finns bestämmelser om vad utbildningen ska innehålla. Det blir påtagligt
vid analysering av informanternas svar att det är väldigt otydligt för dem vad en
universitetsutbildning innebär och vilka förmågor den syftar till att utveckla. Universitetsutbildningen måste tydligare positionera sig på marknaden och informera om vad den
innehåller för att intressentgrupperna ska få en klarare bild om vad utbildningens roll. En
förklaring till varför det finns en stor osäkerhet i vad utbildningen bör innehålla kan bero på
tolkningsutrymmet i de bestämmelser som finns. Det är inte tydligt för lärarna vilka
kompetenser de ansvarar för att utveckla och framförallt inte för de andra intressentgrupperna
om vad de har rätt att kräva av utbildningen.
Studenter verkar till exempel inte medvetna om att de har rätt till ett inflytande över
utbildningen enligt 1 kap. 4 § Högskolelagen, utan verkar acceptera att den ser ut på ett visst
sätt, även om det innebär ett missnöje efter examen. Kanske kan det faktum att utbildningen
är gratis för studenterna (4 kap. 4§ högskolelagen) vara en anledning till att de väljer att
påverka innehållet till liten utsträckning. Då de inte är en finansiär till utbildningen skapar
det även en svag förhandlingsposition enligt intressentteorin (Deegan & Unerman, 2011).
När lärarna pratade om hur utbildningen utformades nämndes aldrig studenterna som en part
i detta. Lärarna nämnde istället arbetsgivare och ackrediteringsorgan som parter som var med
och påverkade utbildningen. Även hos lärarna tenderar det alltså att finnas en syn på att
studenterna inte har något inflytande över utbildningen, trots att de har rätt till det enligt lag.
Vidare går detta också emot deras syn på att utbildningen till stor del är till för studenterna
och utformas för deras skull. Om studenterna ses som en så viktig intressent för utbildningen
är det motsägelsefullt att de har så lite inflytande över dess utformning.
Om tolkningsutrymmet i bestämmelserna är stort finns det risk att kvaliteten och innehållet
skiljer sig åt mellan utbildningarna (Riksrevisionen, 2005). När det tydligt framgår att
medvetenheten är så pass låg och att kvaliteten mellan universiteten kan skilja sig åt uppstår
frågan varför det är ett så litet fokus på kvalitetssäkring av utbildningarna. En lärare berättar
att universitetet samarbetar med ackrediteringsorgan för att skapa en relevant utbildning med
god kvalitet. Enligt den insamlade empirin verkar en ackrediterad utbildning inte vara något
som intressenterna efterfrågar, därför uppstår frågan för vem ackrediteringarna är och för
vem universitetet vill hålla ett gott rykte för. Enligt Hunt (2015) kan en ackreditering stärka
signalerna om de examinerades kunskaper inom sitt ämne eftersom det visar på att skolan
följer en standardiserad mall för hur utbildningen ska se ut och uppfyller vissa kvalitetskrav.
Både studenterna och alumnerna tror inte att detta stämmer. De tror inte att examinerade från
ackrediterade universitet har med sig andra eller bättre kunskaper. Få lärare från
ackrediterade universitetet pratar om detta som att det vore något som gör deras studenter
mer anställningsbara. Därmed verkar tilltron till ackrediteringarna i Sverige låg och dess
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värde verkar inte uppmärksammas av dess intressenter, vilket kan bero på att kunskapen om
ackrediteringarna och dess syfte är låg.
Eisner (2010) menar att om de nyexaminerade ekonomerna har en examen från en högt
respekterad och välkänd skola ger det ett signalvärde för arbetsgivarna. Det stämmer inte
med informanternas åsikter. Ingen av de intervjuade arbetsgivarna lägger ett värde i att
anställa nyexaminerade från ackrediterade universitetet och att det skulle vara något tecken
på en student med bättre kunskaper. En lärare tror att en förklaring till detta beror på att
arbetsgivare och studenter inte har insikt och kunskap om vad ackrediteringar innebär. Vid
ett klarläggande av ackrediteringars betydelse hade detta kunnat användas för intressenternas
vinning. På så sätt hade det blivit tydligare vad en utbildning ska innehålla och att universiteten håller dessa riktlinjer. Att tydligare förmedla vad ackrediteringen betyder kan också hjälpa
till att skapa ett mervärde till intressentgrupperna. På så sätt kan universitetet visa att de bidrar
med något extra än de andra universiteten och därmed göra sig mer konkurrenskraftig. Allt
detta bygger först och främst på att medvetenheten för ackrediteringarnas betydelse måste
öka bland intressentgrupperna. Högre krav på utbildningen som mäts genom ackrediteringar
kan hjälpa till att bevisa att högre utbildningar skapar värde (Van der Heijden, de Lange,
Demerouti & Van der Heijde, 2009).
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6. SLUTSATS
I examensarbetes slutgiltiga kapitel kommer slutsatser baserat på examensarbetets syfte och
frågeställningar att presenteras. Avsnittet avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning.
Detta examensarbetet har som syfte att undersöka vilka förväntningar olika intressentgrupper
har på ekonomutbildningen och skapa en förståelse för hur relevanta nyutbildade ekonomers
kunskaper är för arbetsmarknaden, samt hur anställningsbara de är efter sin utbildning.
Arbetet syftar även till att besvara frågan: hur relevant är ekonomutbildningen för arbetsmarknaden och hur påverkar utbildningens innehåll ekonomernas anställningsbarhet?
Frågan kan tyckas enkel att besvara, vad efterfrågar arbetsmarknaden som utbildningen inte
utbildar sina ekonomstudenter i. Svaret blev dock inte så enkelt som förväntat och svaret var
långt mer mångfacetterat än förväntat. När tidigare studier visat att det finns ett utbildningsgap gällande vissa specifika kompetenser, som IT-kunskaper eller generiska kompetenser
(Russel, Kulesza, Albrecht & Sack, 2000; FAR, 2016) visade detta examensarbete att det
beror på vem som får frågan. Olika individer, grupper och intressenter har olika syn och
uppfattning om hur relevant utbildningen är och hur anställningsbara ekonomstudenter är.
De färgas av sina upplevelser och sina erfarenheter. Det fanns en stor osäkerhet gällande
ekonomutbildningens faktiska syfte och de lagar som ligger till grund för detta och det
präglar frågan och dess resultat. Ingen av informanterna visste nog för att tydligt kunna uttala
sig i frågan. Svaret beror därmed framförallt på vilken uppfattning den tillfrågade har om
universitetet och de förväntningar de har på utbildningen. Hur relevant ekonomutbildningen
är kan därmed sägas vara beroende på vilka förväntningar de olika grupperna har på vilka
kompetenser ekonomutbildningen ska lära ut och hur de ska kunna användas. Därmed ses ett
förväntningsgap snarare än ett utbildningsgap. Ett förväntningsgap som kan förklaras av en
stor omedvetenhet om universitetsutbildningens syfte och värde, vilket gör att förväntningar
bildas utan grund och därmed skiljer sig åt mellan grupper och individer.
En slutsats som kan dras av detta examensarbete är att universitetet inte har lyckats
kommunicera ut till sina intressenter om ekonomutbildningen syfte. Många intressenter har
svårt att uttrycka ett värde med att läsa en universitetsutbildning. Arbetsgivare, studenter och
alumner är osäkra på vad som skiljde de universitetsutbildade från icke universitetsutbildade.
Detta tyder på att universitetsutbildningen antingen har varit otydlig i sitt syfte eller sitt värde.
När medvetenheten om universitetsutbildningen är så pass låg är det rimligt att tro att
presumtiva studenter kommer upptäcka andra alternativ till utbildningen, till exempel
yrkeshögskolan, eftersom de inte ser ett mervärde i den akademiska utbildningen. Brown
(2008) menar att förhållandet mellan universitetet och dess intressenter är grundläggande för
att organisationen ska överleva. Samtidigt är dess roll och värde otydligt för dess intressenter
och varken studenter eller arbetsgivare verkar uppleva sig ha någon makt gentemot
universitet. Arbetsgivarna har accepterat att ekonomutbildningen är utformad på ett visst sätt
och därmed kompletterat med egna utbildningar eller väljer att anställa från yrkesutbildningar. Studenterna är alltså inte att se som helt anställningsbara av arbetsgivarna direkt
efter en examen, utan det verkar krävas mer än en examen.
Universitetet skulle troligtvis tjäna på en tydligare positionering på marknaden och ett
tydliggörande av dess syfte. Även bland de intervjuade lärarna finns en variation i vad de
anser är universitetets roll att utveckla och hur det ska göras. Idag ser ekonomutbildningen
ut att balansera mellan en yrkesutbildning och en akademisk utbildning. Studenterna
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förväntar sig att kunna komma ut och arbeta på en gång medan de flesta lärarna anser att de
vill ge breda, fördjupade och akademiska kunskaper. Den största avsaknaden studenterna och
alumnerna upplever från utbildningen är praktiska kunskaper, vilket lärarna menar inte är
något de ska fokusera på att lära ut. Det verkar finnas en tro i samhället idag att en
universitetsutbildning krävs för att få vissa jobb. Samtidigt är det inte säkert att en
universitetsutbildning är det som passar alla och presumtiva studenter kanske inte förstår
skillnaderna mellan en yrkesförberedande utbildning och en akademisk utbildning eller tror
att det är en universitetsutbildning som krävs för att de ska kunna jobba inom ekonomi. En
tydligare positionering gällande ekonomutbildningen och dess syfte skulle kunna förändra
intressentgruppernas förväntningar och leda till att förväntningsgapet minskade både för
studenter och arbetsgivare. Samtidigt får universitetsutbildningen en möjlighet att öka sitt
värde med hjälp av kunskapen från detta examensarbete. Idag verkar den ha förlorat en del
av sitt värde och arbetsgivarna kräver mer än bara en universitetsutbildning för att studenten
ska vara anställningsbar, i form av praktisk erfarenhet eller egna tester vid anställning. Ett
sätt att öka värdet på de kompetenser som nyexaminerade ekonomer visar upp för
arbetsgivarna skulle till exempel kunna vara ackrediteringar. Dessa kan användas som en
signal om studenternas kompetenser och universitetets förmåga att kontinuerligt utveckla
utbildningen för att säkerställa att studenternas kunskaper är aktuella och relevanta. En
förutsättning för detta är att medvetenheten för ackrediteringarnas betydelse måste öka bland
intressentgrupperna. På så sätt skulle universitetet kunna positioner sig bättre i en ökad
konkurrens på universitetsmarknaden och säkerställa att kommunikationen till två av deras
största intressentgrupper, studenter och arbetsgivare, är tydlig för att minska risken för
missnöje.
6.1 Förslag på fortsatt forskning
Ett par av lärarna som intervjuades menade att studenterna kanske inte upplever att
kompetenserna de fått med sig är relevanta när de söker sitt första jobb, då det kan verka som
att det är specifika kunskaper inom till exempel datasystem som är viktiga. Däremot ansåg
dessa lärare att kunskaperna kommer visa sig vara användbara när de examinerade
ekonomerna hunnit jobba ett tag. I och med att endast de som är relativt nyexaminerade
intervjuades i denna studie skulle en ny studie där ekonomer som kommit längre i karriären
kunna ge ytterligare svar på hur relevant ekonomutbildningen är för arbetsmarknaden ur ännu
ett perspektiv. Det skulle ge dem mer tid att bottna i sina kunskaper och möjligtvis se en
annan nytta av sina kompetenser. Vidare skulle det kunna ge en djupare förståelse för om det
finns ett gap även när det gäller de ekonomer som jobbat längre och avancerat i karriären.
Vidare skulle ytterligare studier kunna undersöka fler olika typer av arbetsgivare och
branscher för nyexaminerade ekonomer. Baserat på detta examensarbete verkar det finnas en
skillnad mellan bank och revision och fastighetsbolaget som anställer verksamhetsnära
ekonomer. För verksamhetsnära ekonomer i enskilda företag där det inte anställs lika många
ekonomer kan det finnas en skillnad eftersom de troligtvis inte har samma möjligheter att
internt utbilda nyexaminerade ekonomer. Till skillnad från banker och revisionsbyråer som i
huvudsak anställer universitetsutbildade ekonomer och gör det relativt ofta och därmed har
skapat en rutin kring det baserat på de kunskaperna de för med sig. En studie på fler olika
typer av företag och branscher, framförallt med fler privata företag skulle möjligtvis kunna
visa ett större utbildningsgap på grund av detta.
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Ytterligare ett perspektiv som skulle kunna införas i vidare studier är från de som skapar
riktlinjerna för utbildningen. Vilket perspektiv har riksdag och regering eller universitetskanslersämbetet när de skapar riktlinjerna för hur utbildningen utformas och vid granskning
av utbildningen? För vems nytta skapas den? Hur tänker de kring relevansen för utbildningen
och hur värderar de efterfrågan på kompetenser från arbetsmarknaden mot till exempel
akademins krav och de krav som finns i övrigt på en universitetsutbildning?
Fortsatt forskning skulle även gynnas av mer kritiska perspektiv på utbildningen.
Utbildningen är inte optimal som den är idag och en granskning behövs för förstå varför
ekonomutbildningen inte skapar det värde den skulle kunna bidra med. Är det lagen som är
otydlig och behöver utvecklas? Är det processerna för att ta fram kursplaner som behöver en
förbättring? Genom vidare kritiska undersökningar skulle ytterligare förståelse gällande
uppkomsten av den osäkerhet som finns gällande utbildningen kunna uppnås. Vilket i
förlängningen skulle kunna minska tyckandet och öka värdet av en universitetsutbildning
inom ekonomi.
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Bilaga 1 - Intervjuguide arbetsgivare
Intervjun inleds med en sammanfattning av examensarbetet och en beskrivning av arbetets
syfte samt en presentation av upplägget på intervjun.
Namn?
Företag?
Yrke?
Ungefär hur många ekonomer rekryteras per år på ert företag?
Utbildningsgapet
• Vilka egenskaper och kompetenser efterfrågar ni hos nyexaminerade studenter när
ni rekryterar?
• Vilka kompetenser/egenskaper tycker ni är viktigast? Varför?
• Hur är din uppfattning huruvida utbildningen stämmer överens med de
kunskapskrav som finns inom branschen? Vad skiljer sig åt?
• Vilka kunskaper och kompetenser anser du att nyexaminerade studenter saknar?
Varför är dessa viktiga?
• Finns det några egenskaper som efterfrågas idag som inte har efterfrågats tidigare?
• På vilket sätt tycker du att utbildningen kan förändras för att förbereda studenterna
bättre inför arbetslivet?
Kunskap om ämnet – Berätta om din uppfattning om nyutbildade ekonomers
specifika ämneskunskaper och hur relevanta dessa är för arbetsmarknaden.
Hur viktig anser du att det är att studenter har specifika ämneskunskaper?
Generiska kunskaper - Tidigare studier har diskuterat generiska kunskapers
koppling till universitetsutbildningar och anställningsbarhet, där generiska
kunskaper är förmågor som är överförbara i vilket jobb/vilken roll du än får. (t.ex.
kommunikationsförmåga, analytisk förmåga, kritiskt tänkande, kreativitet,
flexibilitet, ledarskap osv)
Hur tänker du kring denna typ av kompetenser vid rekryteringen av nyexaminerade
ekonomer?
Hur viktigt anser du att generiska kunskaper är? (kommunikationsförmåga, analytisk
förmåga, kritiskt tänkande, kreativitet, flexibilitet, ledarskap osv).
Är det några generiska kunskaper som du anser som extra attraktiva?
Hur väl upplever du att nyexaminerade studenter uppfyller de generiska kunskaper som ni
efterfrågar?
Personlighet – Berätta hur ni tänker kring individers personlighet vid rekrytering av
nyexaminerade ekonomer?
Vilka personlighetsdrag upplever ni är viktigast när ni väljer en kandidat?
Metakognition – andra aspekter som tidigare diskuterats gällande
universitetsutbildningar och anställningsbarhet är självkännedom, vilket kan visa sig
i form av förmågan till fortsatt lärande, förståelse för vilken typ av arbete som passar
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dem och emotionell intelligens. Hur reflekterar och värderar du kring denna typ av
kompetens i rekryteringsprocessen av en nyexaminerad ekonom?
Hur väl anser du att de nyexaminerade ekonomer ni möter har förmågan till fortsatt
lärande?
Hur bra anser du att nyexaminerade ekonomer är på att finna jobb och karriärvägar som
passar dem?
Hur viktigt är emotionell intelligens för att ni ska se individen som anställningsbar? (förstå
sina egna och andras känslor och kunna hantera dem)
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Bilaga 2 - Intervjuguide universitetslärare
Intervjun inleds med en sammanfattning av examensarbetet och en beskrivning av arbetets
syfte samt en presentation av upplägget på intervjun.
Inledande frågor
Namn?
Vilken skola arbetar du på?
Vad har du för roll på skolan?
Utbildningsgapet
• Kan du berätta lite om hur kursplanerna tas fram?
• Vilken påverkan har arbetsgivare/branschen i utformningen av kursplanen?
• Hur arbetar universitetet för att hålla utbildningen relevant för arbetsmarknaden?
• Hur ser skolans samarbete med yrkeslivet ut?
• Hur ofta ändras kursplanen?
• Hur relevant ser du att utbildningen är idag jämfört med hur arbetsmarknaden ser
ut?
• Vilken sorts kunskap tycker du att studenterna ska få med sig från utbildningen?
• Vad bör förändras i kursplanen inför framtiden enligt dig?
• Hur arbetar ni för att ert universitet ska få ett bra rykte?
• Vilka skillnader tror du att det finns på de som är yrkesutbildade och
universitetsutbildade gällande vilka egenskaper de har fått med sig från sina
respektive utbildningar?
Kunskap om ämnet - Berätta om din uppfattning om nyutbildade ekonomers specifika
ämneskunskaper och hur relevanta dessa är för arbetsmarknaden.
Hur viktigt tycker ni det är att ni ger studenter specifika ämneskunskaper?
Hur väl anser du att ni skapar de ämneskunskaper som arbetsgivare efterfrågar?
Hur stort ansvar anser ni att ni har för att studenterna ska ha de kunskaper som efterfrågas?
Har ni praktik eller andra typer av praktiska delar av undervisningen? Varför? Hur tycker
du att det påverkar studenternas kunskaper inom ämnet?
Generiska kunskaper - Tidigare studier har diskuterat generiska kunskapers koppling
till universitetsutbildningar och anställningsbarhet, förmågor som är överförbara i
vilket jobb/vilken roll du än får. (t.ex. kommunikationsförmåga, analytisk förmåga,
kritiskt tänkande, kreativitet, flexibilitet) Hur tänker du kring universitetets roll i att
utveckla denna typ av kompetenser hos studenterna?
Hur viktigt tror du att det är med generiska kunskaper för de nyexaminerade ekonomerna i
arbetslivet?
Vad gör ni för att utveckla generiska kunskaper på universitetet?
Upplever du att det är universitetets roll att lära ut denna typ av kompetenser?

Personlighet – Hur tänker ni kring universitetets roll i att utveckla studenternas
personliga drag i utbildningen? (självförtroende, självkänsla, driv, arbetsmoral)
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Hur viktigt tror du dessa egenskaper är för att de nyexaminerade studenterna ska vara
anställningsbara?
Metakognition - andra aspekter som tidigare diskuterats gällande
universitetsutbildningar och anställningsbarhet är självkännedom, vilket kan visa sig
i form av förmågan till fortsatt lärande, förståelse för vilken typ av arbete som passar
dem och emotionell intelligens. Berätta hur du ser på universitetets roll i att utveckla
dessa förmågor hos studenterna.
Hur väl anser du att ni skapar dessa förmågor hos era studenter?
Upplever du att ni är ansvariga för att utveckla dessa förmågor hos studenterna?
Varför/Varför inte?
Hur viktiga tror du att de är för att ekonomstudenterna ska vara anställningsbara?

47

Bilaga 3 - Intervjuguide studenter
Intervjun inleds med en sammanfattning av examensarbetet och en beskrivning av arbetets
syfte samt en presentation av upplägget på intervjun.
Namn?
Vilken skola går du på?
Vilket program läser du?
Vilket år på utbildningen?
Har du någon tidigare erfarenhet inom ekonomiyrken eller av extrajobb under studietiden?
Om ja, vad?
Utbildningsgapet
• Upplever du att du fått med dig de kompetenser du behöver för att vara
anställningsbar och konkurrenskraftig i jämförelse med andra arbetssökande?
Varför/varför inte?
• Vad tror du att ni har fått med er som dom från yrkesutbildningar inte har fått?
• Vad har du saknat du på din utbildning?
• Vad tror du att utbildningen har lärt dig som du kommer ha mest nytta av i
arbetslivet?
• Tror du att de kunskaper och kompetenser som du har fått med dig skiljer sig åt från
nyexaminerade från andra universitet? Varför/varför inte?
• Tror du att ryktet om ditt universitet har en påverkar i hur attraktiv du är på
arbetsmarknaden?
• För vem tycker du att utbildningen bör utformas?
Kunskap om ämnet - Berätta om din uppfattning om nyutbildade ekonomers
ämneskunskaper och hur relevanta dessa är för arbetsmarknaden.
Hur väl anser du att utbildningen har gett dig de ämneskunskaper som behövs för
arbetslivet?
Generiska kunskaper - Tidigare studier har diskuterat generiska kunskapers
koppling till universitetsutbildningar och anställningsbarhet, förmågor som är
överförbara i vilket jobb/vilken roll du än får. (t.ex. kommunikationsförmåga,
analytisk förmåga, kritiskt tänkande, kreativitet, flexibilitet) Hur väl upplever du att
utbildningen har hjälpt dig att utveckla dina generiska kunskaper?
Hur viktigt tror du att generiska kunskaper är för att vara anställningsbar som
nyexaminerad ekonom idag?
Anser du att det är universitetets ansvar att utveckla denna typ av kunskaper? Varför/varför
inte?
Vilka generiska kunskaper tror du är mest attraktiva på arbetsmarknaden?
Vilka generiska kunskaper önskar du att utbildningen hade bidragit mer till?
Personlighet - Berätta om vad du tror är viktiga personlighetsdrag för att vara
anställningsbar som nyexaminerad ekonom idag?
På vilket sätt anser du att utbildningen har bidragit till att utveckla olika personlighetsdrag?
(självförtroende, självkänsla, driv, arbetsmoral)
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Finns det andra indirekta saker med en universitetsutbildning som påverkar dessa
personlighetsdrag? Alltså inte utbildningen i sig, utan det faktum att vara student?
Metakognition - andra aspekter som tidigare diskuterats gällande
universitetsutbildningar och anställningsbarhet är självkännedom, vilket kan visa sig
i form av förmågan till fortsatt lärande, förståelse för vilken typ av arbete som passar
dem och emotionell intelligens. Berätta hur väl du tycker ekonomutbildningen har
utvecklat dessa kompetenser hos dig?
Hur viktiga tror du att dessa kompetenser är för att vara anställningsbar som nyexaminerad
ekonom idag?
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Bilaga 4 - Intervjuguide alumner
Intervjun inleds med en sammanfattning av examensarbetet och en beskrivning av arbetets
syfte samt en presentation av upplägget på intervjun.
Namn?
Vilken skola gick du på?
Vilket program läste du?
Hur länge sedan var det du tog din examen?
Hade du någon tidigare erfarenhet inom ekonomiyrken innan du började studera eller av
extrajobb under studietiden? Om ja, vad?
Var jobbar du?
Inledande frågor
• Upplever du att du fick med dig de kompetenser du behöver för att vara
anställningsbar och konkurrenskraftig i jämförelse med andra arbetssökande?
Varför/varför inte?
• Vad tror du att du fått med dig från din utbildning som dom från yrkesutbildningar
inte har fått?
• Vad har du saknat du från din utbildning?
• Vad upplever du att du hade mest användning för som du fick med dig från din
utbildning?
• Tror du att de kunskaper och kompetenser som du har fått med dig skiljer sig åt från
nyexaminerade från andra universitet? Varför/varför inte?
• Tror du att ryktet om ditt universitet har en påverkar i hur attraktiv du är på
arbetsmarknaden?
• För vem tycker du att utbildningen bör utformas? (för vilken/vilka av universitets
olika intressenter?)
Följande frågeteman utgår från kriterier för anställningsbarhet framtagna av Knight
och York (2004)
Kunskap om ämnet - Berätta om din uppfattning om nyutbildade ekonomers
ämneskunskaper och hur relevanta dessa är för arbetsmarknaden.
Hur väl anser du att utbildningen har gett dig de ämneskunskaper som behövs för
arbetslivet?
Generiska kunskaper - Tidigare studier har diskuterat generiska kunskapers
koppling till universitetsutbildningar och anställningsbarhet, förmågor som är
överförbara i vilket jobb/vilken roll du än får. (t.ex. kommunikationsförmåga,
analytisk förmåga, kritiskt tänkande, kreativitet, flexibilitet) Hur väl upplever du att
utbildningen har hjälpt dig att utveckla dina generiska kunskaper?
Hur viktigt tror du att generiska kunskaper är för att vara anställningsbar som
nyexaminerad ekonom idag?
Anser du att det är universitetets ansvar att utveckla denna typ av kunskaper? Varför/varför
inte?
Vilka generiska kunskaper önskar du att utbildningen hade bidragit mer till?
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Personlighet - Berätta om vad du har upplevt är viktiga personlighetsdrag för att vara
anställningsbar som nyexaminerad ekonom idag?
På vilket sätt anser du att utbildningen har bidragit till att utveckla olika personlighetsdrag?
(självförtroende, självkänsla, driv, arbetsmoral)
Finns det andra indirekta saker med en universitetsutbildning som påverkar dessa
personlighetsdrag? Alltså inte utbildningen i sig, utan det faktum att vara student?
Metakognition - andra aspekter som tidigare diskuterats gällande
universitetsutbildningar och anställningsbarhet är självkännedom, vilket kan visa sig i
form av förmågan till fortsatt lärande, förståelse för vilken typ av arbete som passar dem
och emotionell intelligens. Berätta hur du upplever att utbildningen har utvecklat denna
typ av förmågor hos dig?
Upplever du att det är universitetets uppgift att utveckla denna typ av kompetenser hos
studenterna?
Hur viktigt har dessa kompetenser varit för dig i arbetslivet?
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