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 Det nationella urvalsprovet för utbildningar i företagsekonomi innehåller 

tre delar: essä/intervju, påståenden samt uppgifter gällande 
matematiskt kunnande och logisk/analytisk förmåga. Urvalsprovet 
baserar sig på förhandsmaterial som publiceras på nätet. 

 Uppgifterna nedan är exempel från förra vårens urvalsprov. 
Exempeluppgifterna underlättar de sökande att förbereda sig för provet. 

Exempel på påståenden 

 Den sökande har bekantat sig med förhandsmaterialen och svarar 
utgående från dessa. Den sökande ska ta ställning till varje påstående 
genom att svärta antingen R eller F på svarsblanketten. Den sökande 
kan också välja att inte svara på påståendet genom att lämna 
svarsblankettsrutorna för påståendet blanka.  

I påståendena ger varje rätt svar +1 poäng, fel svar -0,5 poäng och 
inget svar 0 poäng. Påståendena kan ge maximalt 30 poäng. När det 
sammanlagda poängtalet i provet räknas ut, divideras antalet poäng för 
denna del med två. 

Påståendena besvaras enligt följande material:  
Ilmarinen: Företagsansvarsrapport 2016 

1 Enligt sin placeringsstrategi fortsatte Ilmarinen att sprida placeringarna. 
(Rätt) 

 

 2 Megatrenderna för ansvarstagande har beaktats då Ilmarinen fastställt 
delområdena i sitt företagsansvar. (Rätt) 

 

 3 Många av Ilmarinens pensionskunder ansöker om pension endast en 
gång i sitt liv. (Rätt) 

 

 4 I den andra fasen av Wauhdittamo-innovationsprocess kan endast 
personalen hos Ilmarinen utveckla tjänsterna. (Fel)  

 
 5 Ilmarinen finansierar sin verksamhet med den omkostnadsandel som 

ingår i arbetspensionsavgiften. (Rätt) 
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Exempel på frågor som berör logisk slutledning och matematik  

Det är tio flervalsuppgifter i matematik i urvalsprovet. 

Varje uppgift har fyra svarsalternativ, av vilka bara ett är rätt. För rätt 
svar får man +1 poäng, för fel svar -0,5 poäng och lämnar man tomt blir 
det 0 poäng. Då man räknar provets totala poängtal multipliceras 
poängen i denna del med 1,5.  

Matematikuppgifterna testar förmågan att räkna och dra slutsatser enligt 
matematikundervisningen på grundskolan och på gymnasiets korta 
lärokurs. För urvalsprovet kan man öva på ekvationer och 
procenträkning samt dess tillämpningar. 

Nedan några exempel på uppgifter från urvalsprovet våren 2017: 

Resans pris höjdes först när hotellpriserna blev 15 % dyrare och senare 
10 % beroende på oljepriserna. Vilket är det nya priset, när det gamla 
priset är 400 €? 
 
a) 410 € 
b) 460 € 
c) 500 € 
d) 506 € rätt 
 
En småinvesterare köpte ett bolags aktier. Under den första månaden 
förlorade de en åttondel av sitt värde och under följande månad ännu 
en sjundedel av värdet. Hur många procent av värdet återstod efter två 
månader? 
 
a) 1/56 
b) 26,8 % 
c) 73,2 % 
d) 75,0 % rätt 
 

 
Exempel på essä 
 

Skriv på svenska i faktastil en sammanfattning av det nedan angivna 
temat. Svaret måste enligt anvisningarna här basera sig på Ilmarinens 
företagsansvarsrapport från år 2016. Rapporten ingår i 
förhandsmaterialet.  

Du måste i din text belysa det centrala innehållet i temat 
(huvudpunkterna, underteman, konkreta exempel). Använd hela 
meningar, inte punktlistor. Använd en läslig handstil och följ de 
allmänna skrivreglerna. Texten måste rymmas i det markerade 
utrymmet.  

TEMA: Enligt rapporten är bästa kundservice en av de mest väsentliga 
punkterna i Ilmarinens företagsansvar. Förklara enligt det kapitel som 
handlar bästa kundservice hurdana serviceformer Ilmarinen erbjuder för 
att förlänga arbetskarriärer och hur bra Ilmarinen lyckades inom detta 
område år 2016. 


