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Undervisningsspråk: År 1-3 ges i huvudsak på svenska, men kurser på engelska 

kan förekomma. År 4 ges i huvudsak på engelska. 

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Examenskategori: Yrkesexamen 

Behörighetskrav 

 

 

Grundläggande behörighet samt antingen 

- områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller 3c, 

Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller 

- områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, 

Samhällskunskap A). 

 

 

Inledning 

Civilekonomprogrammet omfattar fyra års studier och leder till en civilekonomexamen. 

Programmet ger en bred grundutbildning där studenten utvecklar förmåga att utifrån ett 

affärstänkande analysera och lösa komplexa ekonomiska problem. Vidare ges 
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möjlighet till fördjupning inom något av de fem valbara fördjupningsområdena (se 

nedan).  

 

Att studera till civilekonom vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en 

investering för framtiden. I en miljö som präglas av forskning i världsklass, 

internationella kontakter och samverkan med näringslivet skapas förutsättningarna för 

en framgångsrik yrkeskarriär. Genom arbete med verkliga praktikfall kompletteras de 

akademiska kunskaperna med praktiskt yrkeskunnande.  

 

Civilekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden. De flesta arbetar inom 

den privata sektorn, främst inom handel och industri, men det finns också 

civilekonomer inom stat, kommuner, landsting och andra organisationer. Det är heller 

inte ovanligt att civilekonomer väljer att driva egna företag. Typiska yrkesroller är 

affärsutvecklare, aktieanalytiker, banktjänsteman, controller, ekonomichef, 

finansanalytiker, försäljare/ försäljningschef, key account manager, 

managementkonsult, marknadsanalytiker, marknadschef, projektledare, 

redovisningsekonom, redovisningschef, revisor samt utredare. Många företag har idag 

en civilekonom som verkställande direktör. 

 

Utbildningens mål  

För en civilekonomexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen visa sådan 

kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom 

ekonomiområdet. 

 

Kunskap och förståelse 

För en civilekonomexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen  

 visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade 

erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, 

 visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade 

kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet, 

 visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och 

 visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse 

för det valda ekonomiområdet. 

 

Färdighet och förmåga 

För civilekonomexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen 

 visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, 

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

 visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar 

samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar, 

 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina 

slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella 

sammanhang, och 
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 visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller 

arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För civilekonomexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen 

 visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna 

och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

 visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 

utveckla sin kompetens. 

 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För civilekonomexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen inom ramen för 

kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 

högskolepoäng. 

 

Utbildningens uppläggning 

För att säkerställa att alla civilekonomer som utexamineras från Handelshögskolan vid 

Karlstads universitet har en bred kunskapsbas inom ekonomiområdet består 

utbildningens första tre terminer av obligatoriska grundkurser, som läses av alla 

studenter på programmet. Inför fjärde terminen väljer studenten inriktning för 

utbildningen, vilken kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Inför 

femte terminen väljer de studenter som tidigare valt företagsekonomi mellan 

fördjupningsområdena marknadsföring, redovisning och styrning eller service 

management. De studenter som tidigare valt nationalekonomi väljer mellan 

fördjupningsområdena finansiell ekonomi eller nationalekonomi. Under programmets 

sista termin skrivs examensarbetet inom ramen för det fördjupningsområde studenten 

valt. Programmet följer en fast studiegång för att säkerställa att studenten når upp till de 

satta målen för programmet. Utbildningen är upplagd så att det är möjligt att studera 

utomlands en termin. 

 

Undervisningen på programmet består dels av föreläsningar och övningar, dels av 

laborationer och praktikfall som redovisas genom muntliga och skriftliga 

presentationer. Under utbildningen kommer studenten i kontakt med tänkbara blivande 

arbetsgivare genom gästföreläsningar och genom annan medverkan från företag och 

offentlig förvaltning vid ett flertal tillfällen. 

 

Utbildningens innehåll 
Under programmets första fyra terminer läses en rad kurser som syftar till att ge 

studenten ett brett kunnande inom ekonomiområdet samt grundläggande kunskaper 

avseende relevanta nationella och internationella regelsystem inom ekonomiområdet. 

Observera att de i programmet ingående kurserna kan ha andra namn samt ges i en 
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annan följd än vad som anges här. Kurser på engelska förekommer på avancerad nivå, 

men kan även förekomma på grundnivå. 

 

 Termin 1 

Företagsekonomi 1 (30 hp) 

 

 Termin 2 

Nationalekonomi (30 hp) 

 

 Termin 3 

Handelsrättslig översiktskurs (15 hp) och Statistik (15 hp) 

 

 Termin 4  

(studenten väljer mellan inriktning företagsekonomi och  nationalekonomi) 

 

Inriktning företagsekonomi 

 Företagsekonomi II (30 hp) 

Inriktning nationalekonomi 

 Nationalekonomi -fortsättningskurs (30 hp) 

Inriktning företagsekonomi 

 Termin 5-8 (studenten följer strukturen för något av fördjupningsområdena 

marknadsföring, redovisning och styrning eller service management) 

 

Fördjupningsområde marknadsföring 

 Termin 5-6 

 Marketing Strategies (15 hp)  

 Valfria kurser (15 hp)  

 Statistik- fortsättningskurs för ekonomer (15 hp) 

 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (15 hp)  

 

 Termin 7 

 Advanced Marketing (15 hp)  

 Hållbara affärer och ledarskap (15 hp) 

 

Fördjupningsområde redovisning och styrning 

 Termin 5-6 

 Ekonomistyrning II (7,5 hp)  

 Externredovisning III (7,5 hp)  

 Beskattningsrätt 1 (15 hp)  

 Handelsrätt (15 hp) 

 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (15 hp)  

 

 Termin 7 
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 Advanced Accounting and Control (15 hp)  

 Hållbara affärer och ledarskap (15 hp) 

Fördjupningsområde service management 

 Termin 5-6 

 Service Management (15 hp)  

 Valfria kurser (15 hp)  

 Statistik- fortsättningskurs för ekonomer (15 hp) 

 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (15 hp)  

 

 Termin 7 

 Advanced Service Management (15 hp)  

 Hållbara affärer och ledarskap (15 hp) 

 

Samtliga fördjupningsområden 

 Termin 8 

 Företagsekonomi - examensarbete civilekonom 30 hp 

Inriktning nationalekonomi 

 Termin 5-8 (studenten följer strukturen för något av fördjupningsområdena 

finansiell ekonomi eller nationalekonomi) 

Fördjupningsområde finansiell ekonomi 

 Termin 5-6 

 Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi (7,5 hp) 

 Tillämpad Ekonometri (7,5 hp) 

 Vetenskapliga metoder i nationalekonomi (15 hp) 

 Portföljval (7,5 hp) 

 Externredovisning II (7,5 hp) 

 Företagets finansiering och styrning (7,5 hp) 

 Riskhantering i finansiella företag (7,5 hp)  

 

 Termin 7 

 Beteendeekonomi (7,5 hp) 

 Externredovisning III (7,5 hp)  

 Internationell makro (7,5 hp) 

 Valbar kurs utifrån utbud för aktuell termin (7,5 hp). 

Fördjupningsområde nationalekonomi 

 Termin 5-6 

 Tillämpad ekonometri (7,5 hp) 

 Finansiella marknader, risk och försäkring (7,5 hp) 

 Vetenskapliga metoder i nationalekonomi (15 hp) 

 Miljö- och Naturresursekonomi (7,5 hp)  
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 Arbetsmarknadens ekonomi (7,5 hp) 

 Makroekonomi (7,5 hp) 

 Offentlig ekonomi och politik (7,5 hp)  

 

 Termin 7 

 Beteendeekonomi (7,5 hp) 

 Ekonomisk utvärderingsmetod (7,5 hp)  

 Valfria kurser (15 hp) 

 

Båda fördjupningsområdena 

 Termin 8 

 Nationalekonomi examensarbete civilekonom 30 hp. 

 

Examensbenämning 
Beroende på studentens val leder programmet till någon av följande fem examina: 

 

 Civilekonomexamen 

Fördjupningsområde: Redovisning och styrning 

Master of Science in Business and Economics 

Major: Accounting and Control 

 

 Civilekonomexamen 

Fördjupningsområde: Marknadsföring 

Master of Science in Business and Economics 

Major: Marketing 

 

 Civilekonomexamen 

Fördjupningsområde: Service Management 

Master of Science in Business and Economics 

Major: Service Management 

 

 Civilekonomexamen 

Fördjupningsområde: Finansiell ekonomi 

Master of Science in Business and Economics 

Major: Financial Economics 

 

 Civilekonomexamen 

Fördjupningsområde: Nationalekonomi 

Master of Science in Business and Economics 

Major: Economics 

 

Tillgodoräknande av kurs 

Student har rätt att begära tillgodoräknade av tidigare studier vid svensk högskola eller 

studier utomlands efter prövning av examinator och/eller programledare. 
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Övrigt 

Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och 

anställdas skyldigheter och rättigheter.  

 

För den som önskar finns möjlighet att, efter samråd med programledare, avsluta sina 

studier efter tre år och ta ut en kandidatexamen. 

 

 

Tidigare versioner av utbildningsplanen är fastställda: 

2012-03-05, dnr FAK1 2012/15, att gälla från och med ht 2012. 

2014-04-14, dnr FAK1 2014/248, att gälla från och med ht 2014. 

 

 


