
Att studera på avancerad nivå



Agenda
 Varför avancerade studier kan vara en bra idé 
 Röster från några alumner
 Utbud på Handelshögskolan och några exempel

 Vad krävs och hur går man till väga? 
 Möjlighet att ställa frågor till studievägledare, alumner

och några programledare…



Varför läsa några år till?
På den avancerade nivån finns möjlighet att bredda och/eller
fördjupa de kunskaper du fått på utbildningens grundnivå. 

Läser du vidare inom ett kompletterande område får du 
möjlighet att bredda din kunskaper och därmed täcka in ett 
större kompetensområde.

Läser du vidare som en naturlig fortsättning på din grundutbildning får du möjligheter 
att fördjupa dina kunskaper ytterligare och därmed möjlighet att nå spetskompetens 
och tydligare profil i ditt framtida yrke.



Röster från några alumner…

”Mycket av det vi fick lära oss under mitt år på magisterprogrammet gällande projektverktyg och 
projektorganisationer har kommit till stor nytta i mitt arbete. Men det är främst en sak som urskiljer 
sig från allt annat. Det är chansen som varje student fick för att kunna lära känna sig själv 
som ledare. Hur och varför vi reagerar som vi gör i vissa situationer och ha tid att reflektera kring 
det under programmets gång. Det är allt från förhandlingssituationer, affärsbeslut eller sociala 
dilemman som vi fick pröva på. Den chansen är väldigt unik och något som jag tagit med mig 
vidare i arbetslivet för att kunna växa som ledare. Jag för numera en typ av loggbok likt den vi 
använde i våra mentorsgrupper med individuella mål och reflektioner. Både på kort och lång sikt. 
Det är något jag rekommenderar till alla. Hoppas det är något som ni vidhåller i magister-
programmet, för det gör skillnad.”

Återigen, tack för ett kul och givande läsår 2018/2019. Hälsa alla från undervisningsstaben så 
gott. På återseende! Fabian Nordin”



Röster från några alumner…

”Arbetsvetenskap är ett bra ämne som ger en grund för hur arbete fungerar. Jag är väldigt nöjd 
med mitt val, både av ämne och att jag läste vidare på magisternivå. Det gav verkligen en extra 
dimension och en djupare förståelse. Jag kände mig inte klar efter kandidatexamen, utan ville 
veta mer och fick förmånen det innebär att läsa vidare…

Utbytet med lärarna blir närmare eftersom det oftare är mindre studentgrupper. I mitt jobb märker 
jag också att en magister- eller master på CV:t ger tyngd. Välj program med omsorg, så att du 
visar att du har en tanke med din utbildning. Just Magisterprogrammet i arbetsvetenskap tycker 
jag har en bra bredd och man får träning i att tänka väldigt analytiskt inom ett flertal olika delar 
som endast nuddats vid under kandidatnivå…

Min utbildning gör att jag kan föra en djupare och mer övergripande dialog med chefskollegorna 
och framför allt arbeta med fokus på personalfrågor i sin helhet, säger Ellinor Johansson.”



Röster från några alumner…

Jag jobbar som seniorkonsult på Virtusa. Det ett internationellt IT konsultbolag listat på Nasdaq i 
USA med 19 000 anställda världen över som är verksamt inom bank, försäkring, telekom, 
hälsovård samt media och underhållning. I Sverige är Virtusa främst inriktat mot bank och 
försäkring. Jag är för närvarande involverad i ett projekt inom banksektorn med fokus på RPA 
(Robotic Process Automation)… 

Från nationalekonomin har jag lärt mig att ha ett kritiskt förhållningsätt till min omvärld. Inom 
konsultyrket är det en viktig egenskap. Därtill har jag fått förståelse för banksektorn, dess 
struktur och begrepp vilket underlättar mitt dagliga arbete.
Henrik Nilsson”



Utbud på avancerad nivå – ta kontakt med programledare för information

Magisterprogram (60 hp)

Arbetsvetenskap – Jonas Axelsson: jonas.axelsson@kau.se
Nationalekonomi – Karl-Markus Modén: karl-markus.moden@kau.se
Projektledning, distans/campus, halvfart/helfart – Henrik Bergman: henrik.bergman@kau.se
Skatterätt – Anders Hultqvist: anders.hultqvist@kau.se

https://www.kau.se/hhk/utbildning/program-och-kurser/program/program-pa-avancerad-niva

mailto:jonas.axelsson@kau.se
mailto:karl-markus.moden@kau.se
mailto:henrik.bergman@kau.se
mailto:anders.hultqvist@kau.se
https://www.kau.se/hhk/utbildning/program-och-kurser/program/program-pa-avancerad-niva


Utbud på avancerad nivå – ta kontakt med programledare för information

Masterprogram (120 hp)

Innovation och tjänsteutveckling – Antti Sihvonen: antti.sihvonen@kau.se
Informatik – John Sören Pettersson: john_soren.pettersson@kau.se
Marknadsföring – Samuel Petros Sebhatu: samuel.sebhatu@kau.se
Redovisning och styrning – Samuel Petros Sebhatu: samuel.sebhatu@kau.se
Service Management – Samuel Petros Sebhatu: samuel.sebhatu@kau.se

https://www.kau.se/hhk/utbildning/program-och-kurser/program/program-pa-avancerad-niva

mailto:antti.sihvonen@kau.se
mailto:john_soren.pettersson@kau.se
mailto:samuel.sebhatu@kau.se
mailto:samuel.sebhatu@kau.se
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https://www.kau.se/hhk/utbildning/program-och-kurser/program/program-pa-avancerad-niva


Exempel –

Masterprogram (2 år)
Informatik

 Forskning inom projekt med företagsanknytning 
 Möjlighet att fördjupa sig i sitt favoritområde
 Möjlighet att jobba tillsammans med tekniskt 

ledande 
 forskningscentra inom- och utomlands
 Möjlighet att jobba med företag och/eller 

forskningsprojekt
 Förlänger ens möjlighet att göra en 

utbytestermin 
(måste vara inskriven på program) och ens 

möjlighet att 
utnyttja kursen Utlandspraktik 30hp

Arbetsliv:
Kontakter under studietiden ger möjlighet att få 
intressanta jobb
Utomlands är det nästan bara Masterexamen som 
räknas (ja  förutom PhD förstås)



Exempel –

Magisterprogram (1 år)
Nationalekonomi

Nationalekonomer med examen från avancerad nivå och högre efterfrågas framför allt inom 
offentlig sektor, t.ex. statliga myndigheter, men även inom det privata näringslivet. Mest inom 
den finansiella sektorn, men även av större icke-finansiella företag.

För en utländsk yrkeskarriär är en högre 
nationalekonomiexamen sannolikt av större betydelse 
än i Sverige. Samtliga svenska universitet med 
nationalekonomi på grundnivå, och som inte 
har en renodlat teknisk eller medicinsk inriktning, 
har någon form av program på avancerad nivå 
(magister/master/civilekonom). 

Inom banker och försäkringsbolag eftersöks i ökande utsträckning personal med god 
kännedom om kvantitativa metoder och med en analytisk förmåga. Flera sådana kurser med 
träning i sådana färdigheter finns inom programmet. Valfria kurser inom statistik kan 
ytterligare förstärka denna kompetens för de som har intresse och fallenhet.



Exempel –
Masterprogram i 
Företagsekonomi (2 år)
- Marknadsföring
- Redovisning och 
Styrning
- Service Management

Master i Företagsekonomi är anpassad för olika arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning.

 Det är en studieomfattning som sedan länge varit standard för ekonomutbildningar och kan 
därför vara en förutsättning för att vara 

 konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.
 I internationella företag kan en masterexamen vara ett 

 krav för vissa befattningar.
 delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
 självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
 finns möjlighet att ansöka om forskarstudier inom företagsekonomi.
 Möjlighet  för att visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används.
 Möjlighet att fördjupa sig i ett av de tre programmen och sitt favoritområde.
 Möjlighet att forska tillsammans med ledande forskare tex. i service management.



Behörighetskrav

• Observera behörighetskravet till det program du 
söker. Kravet står på resp programhemsida.

• Antagningen vid Karlstads universitet hjälper dig 
med frågor om antagning, behörighet och 
meritvärdering.

• antagning@kau.se

mailto:antagning@kau.se


Antagen med villkor

• Villkorligt antagen till ett program innebär att du 
senast vid kurs/programstart ska kunna visa att du 
uppfyller samtliga behörighetskrav. 

• Kandidatexamen styrks genom att visa upp 
examensbeviset för fakultetsadministratören för 
programmets första kurs. 



Ansök om examensbevis

• När alla kurser som ska ingå i examen är avslutade 
och inrapporterade i LADOK kan du ansöka om 
examensbevis.

• Ansökan om examensbevis görs digitalt via Min 
Sida.

• Examensbeviset utfärdas normalt inom åtta veckor 
från det att komplett ansökan har kommit in.

• examen@kau.se

mailto:examen@kau.se


Urval

• Antal högskolepoäng. 



Sista ansökningsdag 15 april
• www.antagning.se
• Du kan max antas till 45 hp per termin. Tänk noga 

igenom rangordningen!
• 18 juni: Sista kompletteringsdag
• 9 juli: Antagningsbesked I
• 24 juli: Sista svarsdag
• 30 juli: Antagningsbesked II

http://www.antagning.se/


Studie- och karriärvägledning

• Vem som är studie- och karriärvägledare för resp
program finner du på resp programhemsida.

• Alla studie- och karriärvägledare har telefontid 
måndag-fredag kl 11,00-12,00.

• Tid för vägledningssamtal bokas via 
https://kau.onlinebooq.se/ OBS: Endast via telefon!

https://kau.onlinebooq.se/


Frågor till studievägledare, alumn och/eller programledare?

- Det går jättebra att kontakta mig, som alumn, om fler frågor finns: 

cindy.bratenfeldt@kau.se och cecilia.bladh@kau.se

mailto:cindy.bratenfeldt@kau.se
mailto:cecilia.bladh@kau.se
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